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Niets is wat het lijkt!
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Ik wil naar huis
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Eindelijk kon ik de voordeur achter me dicht trekken. 
Met een veel te zware koffer en reistas ging ik op weg naar 
de zomerweek in Havelte. Een negendaagse retraite met de 
naam Jij bent het op wie je gewacht hebt. 
Op het perron keek ik uit naar iemand die me zou 
kunnen helpen met mijn bagage en ik ging op een bankje 
zitten naast een man die er sterk uitzag. Toen de trein 
kwam liep hij voor me uit, keek niet naar mijn gesleep, 
en stapte in. Met moeite manoeuvreerde ik mijn koffer op 
wieltjes, met daar bovenop de reistas, in de richting van de 
trein. Er kwam nog een man aanlopen. Hij had een apart 
loopje, best kwiek, maar ook zag ik in één oogopslag dat 
hij twee kunstbenen had. Het was zichtbaar, want hij droeg 
een korte broek. Net onder zijn knieën begonnen de 
protheses die gedeeltelijk door kniekousen bedekt werden. 
Tegelijk kwamen we bij de treindeur aan, net toen mijn 
gestapelde bagage begon te kantelen.
‘Gaat het?’ vroeg hij.
‘Nou, nee,’ zei ik, terwijl ik probeerde het hele spul in de 
trein te tillen. De zwaartekracht hielp goed mee, want mijn 
reistas tuimelde al naar binnen.
‘Weer iemand die slaaf is van zijn bagage,’ zei de man, die 
me hielp door de tas weer op te rapen. ‘Wil je naar boven 
of naar beneden?’
‘Naar beneden lijkt me makkelijker, maar het gaat wel, 
hoor.’ Ik pakte de koffer op en sjouwde het trapje naar 
beneden af. Net toen ik terug wilde gaan voor mijn reistas 
kwam de man er al mee aan. 
Grijnzend liep hij de trap af en beneden gekomen over-
handigde hij me de tas. Het plezier straalde van hem af.
‘Alsjeblieft.’
‘Dank u wel, heel fijn.’  
De eerste stoel was nog vrij, dus 
daar kon ik gelijk neerzakken, 
met de verbazing nog op mijn 
gezicht over wat me net was 
overkomen. Ik voelde verwar-
ring, verbazing en schaamte.
Toen mijn verbazing gezakt 
was, kwam het bij me op dat 
het waarschijnlijk voor die man 
ook geweldig was geweest. Wat 
een overwinning om een zware 
reistas van een vrouw de trap af 
te kunnen sjouwen! Er is vast 
een dag geweest waarop hij dat 
niet had durven dromen.
Was hij daar voor mij?
Of was ik daar voor hem?
In ieder geval: mijn Zomerweek was begonnen.

Heleen de Meijer

Een sterke man
Dit is alweer het laatste 
nummer van 2011. En als 
ik de voorspellingen moet 
geloven, kan ik er niet zeker 
van zijn dat deze aardbol 
eind 2012 gaat halen. Het 
lijkt erop dat we afstevenen 
op een grote rampspoed.

Gelukkig heeft dit nummer de titel Niets is wat het 
lijkt. Dat geeft mogelijkheden! Lees en geniet van 
deze nieuwe perspectieven.
Eerst wil ik Niek Zervaas noemen. Hij was/is een 
meester in het voorbij zien aan vorm en tijd. Niek 
is op 13 augustus overleden. Zijn begrafenis was een 
feestje. In dit nummer zijn laatste bijdrage. Niek, dank 
je wel, vanuit heel mijn hart.
Jacqueline van Ham interviewt een Marabout, een 
Islamitische geestelijk verzorger bij de Touaregs, een 
nomadenvolk in Mali. De diepzinnige en liefdevolle 
antwoorden van deze man geven een totaal ander 
beeld van de Islam dan ons regelmatig in de media 
wordt voorgehouden.
Heleen de Meijer is op zoek naar een sterke man. 
Als ze hem vindt blijkt het een man met twee kunst-
benen te zijn die meer kan dan zij verwachtte.
Annemarie van Unnik interviewt Lorna Byrne. 
Volgens Lorna gaat het jaar 2012 over wakker 
worden. Dat klinkt anders dan geluiden die spreken 
over een ondergang van deze wereld. Emma Veenstra 
beschrijft haar leven met ‘busje Bob’. Haar droom 
was door Nederland crossen om op festivals en 
markten andere mensen gelukkig te maken. 
Uiteindelijk blijkt dat geen toer om andere gelukkig 
te maken, maar zichzelf!
Het lezersinterview is met Margo Ham, die laat zien 
dat we verder kunnen leven, wat er ook gebeurt. Dan 
nog een interview met Dick Woudenberg, die vertelt 
hoe we ons kunnen vergissen in wat ‘waar’ lijkt en 
hoe weer helder 
te worden. Verder een brief van Emina, een vraag & 
antwoord, een bijdrage van Nelie van Hoek-Stevens, 
Jerry & Diane aan het woord, Baukje van Kesteren 
met een kort verhaal, een gedicht en boekbespre-
kingen.

Eén ding in dit nummer is wel wat het lijkt. 
De mensen op de cover (enkele deelnemers van de 
Facilitatortraining in Kameroen) zijn echt gelukkig!

Veel leesplezier!!!
Anja van Aarle

...VAN DE REDACTIE
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Al eerder interviewden wij Lorna Byrne 

(VHTH jrg. 10/2). Zij wijdt haar leven aan wat 

God en de engelen van haar vragen. Zij nodigt 

ons uit ook te luisteren naar de boodschappen 

van de engelen. Dit, omdat we daarmee 

kunnen bijdragen aan een betere toekomst 

voor de aarde en de mensheid. 

Annemarie van Unnik

ijn kinderen wisten niets van mijn 
contact met de engelen. Zij zien ze niet. 
Dus toen zij het manuscript lazen van 
Engelen in mijn haar waren ze verbijsterd! 

En dan druk ik me mild uit. Maar ze zijn zo ondersteu-
nend geweest en lief voor de jongste die nog een kleuter 
was toen haar vader overleed. Inmiddels zijn de oudsten 
getrouwd en Megan zit op de middelbare school, waar 
klasgenoten haar bevragen over engelen. Ik merk dat 
de boeken tieners behulpzaam zijn. Wetend over hun 

richting. Mijn geloof heeft me door alle moeilijkheden 
heen geholpen die ik in mijn leven ondervond. 
Mijn relatie met Jezus (is God is de Heilige Geest) is over-
weldigend krachtig. Zonder zou ik niet kunnen leven. Ik 
heb herinneringen aan een leven dat ik leidde in de buurt 
van Jezus toen hij nog jong was. Samen met andere kinde-
ren speelden we buiten. Nog kan ik de stof tegen mijn be-
nen voelen van het gewaad dat ik droeg terwijl we renden, 
zo hard als we konden. Het contact was zo vertrouwd. Hij 
kon je zeggen nog voor we haar zagen: “Ga maar naar je 
moeder want ze zoekt je”. Ik wist dat hij de dingen wist. 
Hij kon je horen zonder dat je woorden uitsprak.’ 

Toekomstige wereld
‘Er wordt me vaak gevraagd naar 2012, maar een veran-
dering is al jaren in gang en op allerlei vlak. Het gaat over 
wakker worden. Mensen beginnen op te staan om dingen 
ten goede te keren, in familie, gemeenschap of land. De 
veranderingen gaan door tot we voldoende zijn ontwaakt. 
En de boodschappen in mijn boeken kunnen daaraan 
bijdragen. Er wordt nogal eens gezegd: waar zijn God, de 
engelen bij wat er gebeurt in de wereld? Maar een ramp 
kan een geschenk in zich bergen, bijvoorbeeld het idee van 
een betere wereld. Aardbevingen of tsunami’s maken ons 
ervan bewust dat de aarde leeft. We kunnen niet doorgaan 
de aarde te verwonden en te nemen zonder terug te geven. 
Het is een levende planeet inclusief beschermengel. Die 
probeert de aarde kalm te houden, maar is vrij machteloos 
ten opzichte van wat wij verkiezen te doen. Wij kunnen 
gebieden laten veranderen in woestijnen of de insecten 
verdelgen die we nodig hebben. Maar wat verdwenen 
is komt niet meer terug, onthoud dat. En kernenergie is 
prachtig, maar zal er altijd zijn, al sluiten we alle centrales. 
Hoe veilig we het ook opslaan, nog kan er een moment 
komen dat het ons alsnog schaadt, dat is al keer op keer 
bewezen. Bovendien zorgt het voor veranderingen in 
de natuur zelf. Al zou maar een kwart van de mensen 
hiervoor de ogen openen, dan zou dat een enorm verschil 
uitmaken. Er zijn mij prachtige toekomsten voor de wereld 
getoond. En met daar naartoe werken zijn we al gestart. 
Een van de beste was die waarin er maar één land was 
- en daarin behielden mensen hun waardevolle culturele 
tradities. Er moet nog veel gebeuren en we hebben elkaar 
daarbij hard nodig. Gods engelen doen alles om onze aan-
dacht te trekken. Maar we zijn zo geneigd te luisteren naar 
de andere kant. En dat maakt de wereld hard, terwijl het 
zo’n vreugdevolle plaats zou kunnen zijn.’

Niemand bidt alleen
‘Ik respecteer de gebeden van alle gelovigen. We bidden 
tot dezelfde God die er voor ons allen is. Gebed is veel 
krachtiger dan we ons realiseren. We zouden meer moeten 

bidden, en samen. Liefst met diverse religies bij elkaar. 
Wanneer iemand wanhopig is, kan het gebed dat opstijgt 
uit het diepst van diens ziel geweldig krachtig zijn. Zit er 
tussen gebeden afraffelende kerkgangers zó iemand, dan 
geeft dat een kracht mee aan ieders gebed. Ook de engelen 
doen dat, niemand bidt alleen. Hoe oprechter je bidt hoe 
meer waarde het heeft. Al is het maar met één woord - of 
zelfs geen. Wanneer ik bid kom ik in een gebied terecht 
waar geen gedachtes meer opkomen. Mijn ziel treedt naar 
voren en dan bid ik met iedere vezel van mijn wezen, en 
voel mijn lichaam niet meer. Woorden waarmee je zou 
moeten bidden kan ik niet geven, want hooguit begin ik 
het gebed ermee. Eigenlijk is de staat waarin ik verkeer 
het gebed. Zelfs tijdens dit interview bid ik voortdurend; 
ik hoor mijn ziel bidden terwijl ik praat. Ik bid voor de 
wereld, voor allen. Voor vrede en harmonie. Dat hebben 
we nodig, niet hebzucht of haat. Vooral mannen in 
gewelddadige omstandigheden kunnen daarop gericht 
zijn. In Ierland gebeurden ook afschuwelijke dingen die 
mijn familie raakten. Sinds het boek zijn er mannen in de 
familie die zich realiseren dat ze alleen luisterden naar de 
donkere kant in zichzelf. 
Bidden doe ik tot de drie-eenheid. En aan de engelen 
vraag ik hulp bij letterlijk alle praktische zaken die zich 
maar voordoen. Bij het opvoeden, het verzorgen van 
mensen om me heen, het onderhouden van de moestuin 
e.d. En wanneer ik iemand zegen maak ik een kruisteken 
en vraag God die persoon te zegenen en helpen. Niemand, 
Moslim, Jood, Hindoe, of van welke religie ook, maakt 
hier bezwaar tegen, als ik maar zegen. Dat is echt een 
doorbraak.’ 

Luister en glimlach
‘Weet je, ons leven heeft een effect op elk leven op aarde, 
al zijn we ons daar niet van bewust. En een boodschap die 
de engelen me steeds geven is: glimlach. Zelfs als je alleen 
bent. Je laat er vreugde en geluk mee binnen; het zorgt 
voor een soort ontwaken in onszelf. Glimlach op straat. 

Wie weet doe je het net naar iemand die zoekt naar een 
teken van hoop. We zijn bang het te doen - of verlenen 
meer waarde aan serieus zijn. Als mensen konden zien wat 
ik zie, het licht van de engelen, zou er geen oorlog zijn. 
En geen honger of vervuild water. Geen leider zou nog de 
welvaart vooral voor zichzelf aanwenden. Noch 
zouden regeringen multinationals toestaan zichzelf nog 
meer te verrijken terwijl armen arm blijven. Alles zou 
meer verdeeld zijn en ieder kind ging naar school. 
De kinderen van de toekomst zullen luisteren en juiste 
keuzes maken. Zij zullen van iets kleins een feestje weten 
te maken. En wij zouden onze kinderen moeten leren 
glimlachen en genieten van wind, zon en regen. 
Een zorgwekkend toekomstscenario toonde me dat men-
sen alleen nog in een luchtbel naar buiten kunnen, 

beschermengel voelen zij zich minder alleen en hebben ze 
iemand om tegen te praten, al zien ze die niet. Ook zeggen 
ze soms: als de boeken er eerder waren geweest had ... vast 
geen zelfmoord gepleegd. Ieder mens heeft een bescherm-
engel. Als kind hoorde ik dat alleen wij katholieken ze 
hebben, maar ik zag dat het anders was. Dat moest ik ver-
zwijgen om niet te worden opgesloten in een inrichting. 
Het zou trouwens goed kunnen dat daar mensen zitten 
zoals ik.’ 

Dienstbaar zijn
‘Mijn leven gaat over dienstbaar zijn aan God en de 
engelen. En het uitdragen van de boodschap uit de 
boeken. En wat ik terughoor is dat het de mensen hoop 
geeft en vertrouwen.
Mijn leven leerde me volledig te vertrouwen op God en 
Hij heeft me nooit de verkeerde kant opgestuurd. Af en 
toe had ik echt geen zin te doen wat me gevraagd werd. 
Dan stribbelde ik tegen. Vraag maar iemand anders! 
Wetend dat ik uiteindelijk toch ja moest zeggen, al heb 
ik een vrije wil. Als kind had ik ook nee kunnen zeggen 
tegen dit leven. Onze levens hebben een plan, maar er zijn 
vele momenten waarop je kunt kiezen voor een andere 

Glimlach! 

‘M

Ieder mens heeft een beschermengel

Eigenlijk is de staat waarin ik 
verkeer het gebed
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en dat er geen bloemen meer zijn, zelfs geen gras. Laten 
we innerlijk luisteren!’

Kinderen zien engelen
‘Ik bid ervoor dat jullie engelen mogen gaan zien. Alle 
jonge kinderen zien ze. Soms hoort een ouder een kind 
iets zeggen waarvan hij denkt: hoe komt het daar nou 
aan?! Het kan zijn dat het voortkomt uit de communicatie 
met een engel - of de ziel. Stel er geen vragen over. Als een 
kind het niet langer als normaal beschouwt, sluit het zich 
ervoor af. Maak er ophef over en het kind raakt uit zijn 
evenwicht. Oude mensen fluisteren me tijdens signeer-
sessies soms in dat ze engelen zien. Ze durven dat niemand 
te vertellen uit vrees niet fris van boven geacht te worden. 
Maar zij zijn gewoon dichter bij het punt waarop ze naar 
Huis toe gaan. 

Als je ziel het lichaam verlaat gaat je beschermengel mee 
en levert je af aan de andere kant. Er zullen ook veel 
andere engelen aanwezig zijn, zielen van geliefden trou-
wens ook. Als het moment daar is ben je niet bang om te 
sterven. Dit te weten helpt mensen. Zelfs sceptici. Diep 
vanbinnen wil je weten dat er meer vastzit aan het leven - 
en dat alleen het lichaam ter aarde wordt besteld. Wij leven 
door omdat we een ziel hebben die niet sterft.’

Niets te verliezen 
‘Mijn boeken trekken mensen aan uit alle religies en zelfs 
mensen die niet geloven. Het komt soms op de gekste 
manieren tot ze. Een zakenman zei: “Je hebt mijn leven 
gered. Ik vond je boek belachelijk, maar bleef het 
tegenkomen”. Hij kocht het voor zijn vrouw, voor zijn 
moeder. Maar de engelen kregen hem zover het zelf te le-
zen. Dat hielp hem zich te realiseren wat echt belangrijk is 
in het leven. Sindsdien raadpleegt hij engelen bij van alles 
en nog wat. Dat is ook de bedoeling. Je hebt niets 
te verliezen alleen te winnen.
Bij enorme materiële overvloed is het niet de bedoeling 
dat je alles voor jezelf houdt. Je kunt ook het leven van 
anderen ermee vergemakkelijken. Een schatrijke man 
nodigde me uit. Hij zat ermee dat zijn kinderen die alles 
hadden, anderen behandelden als vuil. Hij wilde dat ze 
mijn boek zouden lezen in hoop dat proces te keren. We 
kwamen te spreken over zijn tuinman en ik vroeg hem wat 

die betaald kreeg. Dat bleek bitterweinig te zijn. Waarom 
neem je hem niet in vaste dienst voor een normaal salaris, 
zodat hij zijn kinderen kan geven wat ze nodig hebben, 
stelde ik voor. Dat heeft hij gedaan. Geweldig! Het valt me 
trouwens op dat arme mensen meer naar hun bescherm-
engel luisteren dan rijke.  
Van bepaalde dingen in mijn toekomst heb ik weet, maar 
niet over alles en ik zou dat ook niet willen. Er is mij 
gezegd dat er nog meer boeken gaan komen. Of met 
die knappe engelen om me heen, een man nog op mijn 
aandacht kan rekenen? O ja! Ik ben een echte vrouw. 
Er is een vriend met wie ik een knipperlichtrelatie heb 
en op dit moment zijn we weer samen. Maar het is niet 
gemakkelijk mijn partner te zijn, want wat God me vraagt 
te doen heeft voorrang. Niet op de eerste plaats komen, 
is niet gemakkelijk voor een man. En voor de kinderen 
ook niet. Zij delen me met God en de wereld. Daar heb 
ik vrede mee, want zo is het nu eenmaal. Mijn tijd alleen 
doorbrengen met de kinderen is ook niet in hun belang. 
Het werk gaat ook over hun toekomst. Ik hoor bij God, 
de engelen en iedereen. Sinds het uitkomen van de boeken 
zijn er groeperingen die zich mij willen toe-eigenen, maar 
dat laat ik niet gebeuren.’

Geef vanuit je hart
‘Wees je ervan bewust dat je beschermengel bij je is, hij 
verlaat je nooit, zelfs geen seconde. Waar je ook bent, 
al is het midden in de woestijn, je bent nooit alleen. Hij 
helpt voortdurend - en daar bewust om vragen geeft die 
hulp vleugels. Hij is de poortwachter van je ziel en laat 
andere engelen bij je toe, of geliefde overledenen. Vraag 
je bijvoorbeeld aartsengel Michael om hulp, dan kan die 
er gelijk zijn, omdat je beschermengel al wist dat je dat 
zou gaan vragen. Hulp wordt niet altijd herkend. Mensen 
vragen engelen voor van alles. En ook willen ze vaak een 
teken ontvangen. Daarvoor moeten engelen een ander 
mens soms zover zien te krijgen dat die reageert op hun 

verzoek. Kinderen doen dat vaak moeiteloos. “Breng die 
mevrouw op dat bankje maar een bloemetje.” Het kind 
rent ernaartoe en geeft het. Hoe vaak volgen wij een 
ingeving op om iemand een bloemetje, of kaartje te 
sturen? Je kunt zelfs denken, ja hallo wat levert mij dat 
op? Geef vanuit je hart en verwacht niets terug. Glimlach, 
groet. Een klein gebaar kan misschien zelfs een zelfmoord 
voorkomen. Dus reik uit, zet de deur open voor een ander. 
Juist kleine gebaren brengen ons dichter bij elkaar. Op veel 
plaatsen in de wereld lijkt liefde en zorg voor elkaar te zijn 
verdwenen. Een belangrijke taak van de engelen op dit 
moment is ons op spiritueel vlak te helpen ontwaken. Ze 
praten tegen ons en daar kunnen we naar luisteren en naar 
reageren. Engelen zijn geweldige leraren, dus doe wat ze je 
vragen. Zelfs als de vraag je vreemd voorkomt.’•

Een ramp kan een geschenk in 
zich bergen

Hulp wordt niet altijd herkend

Gebed van de helende engelen

Dat van God naar de aarde is gebracht

Door de aartsengel Michaël.

Laat, o helende engelen

Uw hemelse heerscharen

Neerdalen op mij

En op al mijn dierbaren.

Laat me de straal van uw

Helende engelen op me voelen,

Het licht van uw helende handen.

Ik zal de heling laten beginnen

Zoals God het toestaat.

Amen.

Uit: Lorna Byrne. Engelen in mijn haar. Forum, Amsterdam, 2010
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van: wij hebben het licht gezien en zijn de voortrekkers! 
En dit samen met Mussert, Rost van Tonningen en andere 
NSB-kopstukken. 
Elf was ik - en in pyjama, toen op 10 mei 1940 mijn vader 
thuis in alle vroegte door politie en soldaten met 
stenguns werd opgehaald. De commissaris verontschul-
digde zich ervoor, want wij in IJmuiden kenden elkaar 
allemaal. “Vertrouw op God,” zei mijn vader tegen mijn 
moeder. Dat verbaasde me. Hoorde die ook ons? Wij 
waren niet kerkelijk. Na vijf dagen internering kwam hij 
terug, hartelijk ontvangen door de medebuurtbewoners.’ 

Twijfel kende je niet
‘Eenmaal op de HBS was ik pas echt de zoon van de 
landverrader. Gelukkig kon ik na een zwaar toelatings-
examen naar een Duitse nationaalsocialistische kostschool. 
Daar werd ik niet langer blootgesteld aan pesterijen, 
knokpartijen. Op dat elitegymnasium werden we opgeleid 
tot bestuurder van het Groot Germaanse Rijk. Ik voelde 
me er veilig en was vol van de beloften, al moest ik die 
wel waarmaken. Naarmate de oorlog vorderde verplaatste 
de school steeds. En met 18 jaar gingen de leerlingen 
het leger in. Sterk opgevoed in de leer gebeurde dat met 
enthousiasme, al sneuvelde de helft. Twijfel kende je niet. 
Dat dit het gevolg was van een hersenspoeling wist ik pas 
later. Tegen het eind van de oorlog moest mijn klas al met 
17 jaar het leger in. Met als gevolg dat ik begin mei 1945 
krijgsgevangen genomen werd; nog in schooluniform 
en zonder ooit een schot gelost te hebben. We kwamen 
terecht in de net gereinigde barakken van Bergen-
Belsenkamp Fallingbostel. Na vier maanden verhuisden de 

Nederlandse gevangenen naar het kamp Vught, waar we 
aankwamen op de avond van 31 augustus, de verjaardag 
van koningin Wilhelmina. Op buitengewoon hardhan-
dige wijze werden we daar ontvangen door de dronken 
bewakers, die in hun wreedheid niet onderdeden voor de 
Duitsers. Een gestreept pak en kaalgeschoren worden, bleef 
mij bespaard doordat ik al gauw werd verplaatst naar de 
jeugdbarak - en daar werd ook niet geslagen.’

Die stem
‘Het plotselinge besef, dat het Groot-Germaanse Rijk er 
nooit zou komen, sloeg alle toekomst- en levensverwach-
ting de grond in. De troosteloosheid van het kampleven, 
de verveling, de eeuwige honger en intense eenzaamheid 
brachten me in een toestand van apathie. En als je basis-
behoeften niet vervuld zijn, staat ook het denken stil, je 
groei in bewustzijn. Wat regende het vaak op de Lüne-
burger Heide, waar ik uitkeek op modderwegen... In die 
toestand gebeurde het op een dag, dat ik als uit het niets 
een stem hoorde, die me woordeloos, maar heel duidelijk 
zei: “En toch is alles goed”. Een heel bevestigende zin - die 
me de hele dag vervulde. Wat een totale tegenstelling, om 
in die godverlatenheid een stem vanuit de Bron te horen 
zeggen dat het oké is. Met mijn verstand snapte ik er niets 
van, zo’n ervaring gaat buiten het denken om. Maar het 
maakte het lichter. Die stem heeft me mijn hele verdere 
leven begeleid, ook al vergat ik hem wel eens.

Na twee maanden werden wij in een heropvoedingskamp 
geplaatst. Daar ging het er positiever aan toe. We kregen 
eindelijk voldoende te eten. In dit kamp hoorde ik voor 
het eerst van de vernietigingskampen en dat gaf hevige 
gevoelens van wanhoop, schuld en schaamte. In dat 
raderwerk had ik gezeten! Ook vernam ik dat mijn broer 
en SS-officier, gesneuveld was. In het kamp kwamen 
geestelijken. Een dominee die schuld en boete predikte, 
maar ook de enthousiasmerende pater Claerenboets die 
zei: “Er is een lijn naar boven en die kun je vastpakken”. 
En na mijn godservaring zei me dat toen wat. Hij predikte 
liefde en nodigde uit om te bidden. Het daar geleerde 
Onze Vader bid ik nog dagelijks.’ 

Gerehabiliteerd
‘Na het kamp kwam ik bij een oom in huis en zou mijn 
opleiding afmaken. Maar vanwege de naam van mijn vader 
durfden scholen mij niet toe te laten. Ook bedrijven niet. 
Uiteindelijk was het een Joods bedrijf dat zei: laat die 
jongen maar komen, maar onder een andere naam. En zo 
werkte ik als jongste bediende bij de post, waar ik opviel 
vanwege grote schranderheid, en verzoende me ermee te 
zullen eindigen op een verzekeringskantoor. Toen 
gebeurde er weer iets onverwachts. Ik werd opgeroepen 
voor militaire dienstkeuring. Daar kon ik opgewekt naar-
toe, omdat kinderen van NSB-ers niet geacht werden ‘s 

Dick Woudenberg (1928) heeft tijdens zijn 

leven een enorme draai gemaakt in zijn 

manier van denken over de wereld. Als kind in 

een toonaangevend NSB-gezin en tijdens de 

oorlog als leerling op een Duits elite-internaat 

leerde hij wij/zij-denken. De val van Hitler 

gooide dat beeld aan gruzelementen. 

Maar op een dieptepunt hoorde hij een stem 

vanuit de Bron. Dat werd een zachte aanzet 

tot uitkomen bij eenheidsbewustzijn. 

Dick is vader van twee kinderen en weduwnaar. 

Hij woont en werkt in Hilversum en is 

psychotherapeut.

Annemarie van Unnik

k start mijn dag altijd met een groet aan God en 
dank voor mijn gezondheid. Mijn ouders gaven me 
een gezond lijf. Al in het lichaam van mijn moeder 
werd daar rekening mee gehouden ofschoon ik een 

ongelukje was; de zaak was eigenlijk al gesloten. Maar ik 
vind het de moeite waard er te zijn. Met een veel oudere 
broer en zus was ik een late nakomer - en mijn ouders 
hadden bij mijn komst hun actieradius al buiten de deur. 
Ik was geliefd, maar moest mee in hun ritme. Ze zijn nooit 
op hun hurken gaan zitten om met mij te praten.
Mijn vader was een vrij bekende NSB’er die in 1937 lid 
werd van de Tweede Kamer. Dat is bepalend geweest voor 
mijn jeugd. Wij waren beslist geen verongelijkt of rancu-
neus gezin. Eerder heerste er een enthousiaste vrolijkheid 

konings wapenrok te dragen. Maar door de dienstdoende 
psychiater werd ik geestelijk en lichamelijk gezond genoeg 
bevonden om als soldaat het leger in te mogen. Voor de 
basistraining kwam ik onder gezag van een Joodse 
commandant. En aan het eind ervan riep hij me bij zich 
en zei: “Woudenberg, ik heb je zes weken lang bekeken 
- en heb afstand gedaan van een idee-fixe. Ik geef jou de 
beste aanbeveling mee voor de officiersopleiding!” En toen 
barste hij in tranen uit - en ik ook, al wist ik niet waarom. 

Later hoorde ik dat zijn halve familie was vermoord, dus 
die man heeft een existentiële switch gemaakt. Ik ben hem 
nog steeds intens dankbaar. Toen ik na een half jaar de 
opleiding verliet met een officiersster op mijn kraag, was ik 
daarmee naar mijn gevoel gerehabiliteerd. En daarna kon 
ik verder met mijn eigen leven.’

Het pad zoekt ons 
‘De relatie met mijn ouders was na de oorlog loyaal en 
vooral aftastend. God wat jammer, een verloren jeugd, heb 
ik wel gezegd. Maar zoiets heb ik hen nooit horen zeggen, 
ze waren vooral erg met zichzelf bezig. Mijn vader zou 
nog tot 1956 gevangen zitten en mijn moeder kwam na 
een golf van amnestie eind ‘46 vrij. Wat er gebeurd is heb 
ik ze niet kwalijk genomen. Ze hebben de gevolgen van 
hun keuzes niet voorzien, hadden het beste met me voor, 
maar gingen hun eigen pad. Pas veel later leerde ik, dat 
wij niet zelf ons pad zoeken, maar het pad ons. Je hebt het 
leven te leven dat je krijgt aangeboden.
Na mijn staatsexamen in 1953 kreeg ik hoop en ging 
Duits studeren. Er bleek een hevig gebrek aan leraren 
Duits - en nog maar nauwelijks bevoegd werd ik al 
gevraagd te solliciteren. Daarmee verschoof mijn wereld: 
ik werd gevraagd! Men was blij dat er met mij een 
enthousiaste jongen de school binnenkwam en ik kreeg 
gelijk 31 lesuren tot in de hoogste klassen. Ik heb het met 
plezier gedaan.
In de loop van mijn leven is mijn kijk op de medemens 
totaal verschoven van dualistisch naar eenheidsdenken. 
In het Duitse systeem leerden we het wij/zij denken. 
En dat betekende: wij de superieuren en zij de inferieuren. 
Zulk denken verwordt! Het leidt tot moreel verval, tot 
mensen die vernietigingskampen bewaken en moorden 
zonder dat het hun geweten bezwaard. Komen tot 
non-dualistisch denken was voor mij een lange zoektocht. 
En ten slotte heb ik het kunnen invullen. Alle mensen zijn 
kinderen van God en mijn naasten. En ik wil ze benaderen 
als mijn broeder. 

En toch is alles goed

Dronken bewakers die niet 
onderdeden voor de Duitsers
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Als uit het niets hoorde ik een stem
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Catastrofes kunnen katalyserend werken in een zoekproces 
- en voor mij gebeurde dat toen mijn vrouw jong overleed 
en ik achterbleef met twee kleine kinderen. Nu moet ik 
zeggen dat mijn vrouw nooit echt is weggegaan maar om 
ons heen is gebleven. Tijdens een therapiesessie viel dat op 
en werd me gevraagd haar los te laten. Dat te doen zorgde 
voor grote opluchting. Naar mijn gevoel ook voor mijn 
vrouw, zo kon zij ook weer verder. Gevoelig zijn voor 
contact met dierbare overledenen begon na de dood van 
mijn vrouw en is gebleven. Ik denk dat ik niet bang ben 
voor de dood. Nauwelijks een idee op welke manier, 
maar het zal een steeds verder groeien in bewustzijn zijn. 
Na de dood ga ik naar de volgende klas.’

Groei in liefde
‘Mijn levensdoel werd geleidelijk aan duidelijk, namelijk 
groei in bewustzijn door de ander te ontmoeten. En dat 
loopt bijna parallel aan groei in liefde. Bij uitstek heb ik 
een beroep waarbij ik mensen ontmoet: in de therapeu-
tische setting. Ten tijde van mijn leraarschap begon ik de 
weg ná de adolescentie zo boeiend te vinden. Ik begon 
met pedagogiek en ging de therapiekant op. Hiermee kan 
ik mensen de hoop en mogelijkheden bieden om zelf de 
teugels in handen te nemen - en een eigen mening te 
vormen. Na mijn jeugd moest ik nog leren zelf na te 
denken. Als er inzicht ontstaat bij de ander en men 
bereid is verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, 
maakt me dat blij. En zeker als er daarbij spirituele steun 
wordt gevonden, dat is echt een uitnodiging tot leven. 
Ik vertel dan wat mij helpt. Verder leer ik de mensen te 
ontspannen. Als een therapie moeilijk wordt, en niet alleen 
dan, vraag ik de Heilige Geest te helpen - en is er het 
vertrouwen dat de Ander altijd om ons heen is.
Ooit, tijdens een meerdaagse retraite onder leiding van een 
monnik, was er een zin die mijn lichaam en geest een dag 
lang doorgloeide: Du wartest auf Dich am anderen Ufer. 
Je staat op jezelf te wachten aan de overkant. Dat 
herkennen en ervaren is zó diep doorvoeld, het was een 
plotseling innerlijk weten. Je staat op jezelf te wachten en 
hebt anderen nodig om die helderheid te krijgen. Ik houd 
van mezelf en van het leven, absoluut. En het liefst met 
veel zon. Verder ruim ik op wat mij voor de voeten komt. 
Het is bidden en werken - en nooit klaar. En het 
allerbelangrijkste wat ik geleerd heb is: je bent niet alleen. 
Dat besef is zo’n onwrikbaar iets geworden. Het is door 
mijn wezen heengegaan, de godsvonk die ik aanwezig 
voel.
De dag eindig ik altijd met een groet aan alle lieve mensen 
die er vóór mij al waren en zijn overgegaan: mijn vader, 
moeder, grootouders, broer, zuster ... en voel met hen een 
innige verbondenheid.’ •

Je staat op jezelf te wachten 
aan de overkant

Niets is wat het lijkt, 
kijk met de ogen 

van je hart
De stille kracht van het hart is onmetelijk groot. 
Laat u leiden door deze onoverwinnelijke 
krachtbron, die stralend licht verspreidt en u de 
weg wijst op uw levenspad.
Open uw hart voor het licht van de bron en 
er zal vreugde in uw leven groeien, 
die onweerstaanbaar is en gedeeld wil 
worden onder uw gelijken.
Uw bereidwilligheid zal de cirkel van liefde 
verwarmen.

Niek Zervaas

www.niekzervaas.nl

Augustus jongstleden bracht Jerry Jampolsky, 

grondlegger van Attitudinal Healing en schrij-

ver van vele boeken daarover, samen met zijn 

vrouw Diane Cirincione een bezoek aan ons 

land. Reden voor Els Thissen om een dag met 

hen te organiseren voor facilitators en deel-

nemers aan AH-groepen. Hierna een verslag.

Annemarie van Unnik

erry: ‘Attitudinal Healing startte vanaf het moment 
dat ik in het ziekenhuis getuige was van het vol-
gende scenario. Een jongetje met kanker vroeg aan 
de dokter: “Hoe is het om dood te gaan?” De arts 

die kennelijk bang was, negeerde dat en informeerde naar 
zijn stoelgang. Het bleek dat de kinderen met hun vragen 
te rade gingen bij de ongediplomeerde schoonmaakster. 
Als antwoord daarop bracht ik een groep van tien kinderen 
in een vergelijkbare situatie samen en we kwamen eens per 
week bij elkaar. Na zes weken evalueerden we en iedereen 
wilde doorgaan. Er kwam een meisje bij van buitenaf, zij 
had ook kanker. Nadat op het schoolplein haar pruik door 
een bal van haar hoofd schoot, renden sommige kinderen 
bang weg en begonnen anderen te pesten. Daarna wilde ze 
niet meer naar school. Onzeker stapte ze bij ons binnen en 
moest gelijk lachen. Niemand in de groep had haar. En ze 
wist dat de kinderen precies zouden begrijpen waarover zij 
het had. Geleidelijk aan wilden de ouders ook zo’n groep 
voor zichzelf. En kinderen met stervende ouders wilden er 
een, en mensen met aids... Er kwamen steeds meer groe-
pen en er ontstonden zelfs centra voor Attitudinal Healing. 
Nu, 35 jaar later, werken Diane en ik in 55 landen. En de 
meeste deelnemers zijn inmiddels gewoon mensen die 
willen leven vanuit de principes die we hanteren binnen 
de groepen. Els Thissen introduceerde de Attitudinal 
Healinggroep aan huis bij de facilitator. Wij noemen dat 
“The Dutch model”. Geen gebouw, geen personeel, zeer 

kostenbesparend en bruikbaar onder alle economische om-
standigheden. Dit model vindt nu wereldwijd navolging.’

De principes van Attitudinal Healing
‘In mijn praktijk als psychiater kwam een 19-jarige jongen 
die zijn erfenis besteedde aan drugs. Na twee maanden 
zonder vorderingen mediteerde ik op de situatie en was 
verrast door wat mijn hart me ingaf. Ik stelde hem voor 
om een drugsloos meisje van zijn leeftijd te ontmoeten, 
met als gezamenlijke oefening: innerlijke vrede, oordeel-
loosheid en vergeving. Ik vond een gegadigde en na twee 
bijeenkomsten vertelden ze me dat ze vrede hadden erva-
ren en een gevoel van eenheid, hoewel hun leefstijl sterk 
verschilde. Ze continueerden de ontmoetingen en niet 
veel later raakte de jongen van de drugs af. Zo ontstond 
het idee mens-tot-mens groepen te starten. Via innerlijke 
leiding koos ik daarvoor mensen uit. En ook zij begonnen 
levensveranderende ervaringen te melden. De principes die 
we zouden gaan gebruiken in de groep moesten wel door 
iedereen te gebruiken zijn, ook door atheïsten. Ik raadpleeg-
de het boek dat de hartslag vormt van mijn bestaan: 
Een Cursus in Wonderen. Met behulp van innerlijke 
leiding koos ik twaalf principes.’

Altijd liefde zien?
Vraag uit de zaal: ‘Ik heb moeite met principe 7: 
We kunnen liefde zien in plaats van fouten. Als ik daarmee 
oefen is het alsof ik toesta dat mensen over mijn grenzen 
heen gaan.’ 
Jerry (gekleed in gele trui en met een geel petje): ‘Dit is een 
principe dat ons ego niet wil geloven. Laten we het even 
hebben over onze gespleten denkgeest. Ons ego is vervuld 
van angst en zijn doel is oordelen. Mijn wens is innerlijke 
vrede, maar luister ik naar de egostem dan kan ik, kijkend 
naar die man daar met het blauwe overhemd, horen: Ik 
háát blauw. En daarmee val ik hem aan in mijn denken. 

Focus op eenheid

J

Als facilitator hoef je alleen maar 
van de ander te houden

VHTH, jrg. 4 nr. 4

Ik ben altijd

wat ik denk dat jij bent,

op het moment

dat ik denk dat jij dat bent.

Byron Katie

           Niets is wat het lijkt, 
     kijk met de ogen van het hart
  
  Niek heeft op 13 augustus 2011 zijn lichaam, 
  na bijna 24 jaar, verlaten. Kijken met de ogen    
  van het hart ziet voorbij aan vorm en tijd. 
  Er is dankbaarheid voor wat gedeeld is en blijft   
  worden. Het was, het is, en het zal zijn.

                                                     De redactie
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Wat je de ander aandoet - doe je jezelf aan. En we willen 
de ervaring van onvoorwaardelijke liefde en eenheid.’ 
Nadat Jerry en Diane bij (voor de gelegenheid geformeer-
de) AH-groepen langsgingen, spreken zij hun waardering 
uit voor wat zij zagen of ervoeren. En zijn het hierover 
eens: bij spreken in een veilige omgeving kan diepgaande 
genezing plaatsvinden. Dat kan ook tijdens een stilte ge-
beuren. Tip van Jerry voor facilitators: Heb je als facilitator 
oordelen, dan zijn magische woorden in de groep: ‘Ik 
(de facilitator) heb hulp nodig. Omdat ik me ongerust/
angstig voel’. Houd dan elkaars handen vast en keer terug 
naar het hart. Na drie minuten is de energie veranderd.

Al stop je nooit
Jerry: ‘Tijdens een training in Hawaï sprak een man me 
aan. Hij zei dat Mimi (83), wier zoon twee jaar daarvoor 
was overleden, nog steeds niet snapte waar Attitudinal 
Healing over gaat. Ze huilde namelijk nog stééds. Nadat ik 
innerlijk luisterde naar wat me te doen stond ging ik naar 
haar toe. Zij sprak over het bezoek van een maatschap-
pelijk werker die had gezegd: “Mimi, je huilt al twee jaar. 
Het is tijd om daarmee te stoppen”. Ik zei: “U weet dat ik 
arts ben en ik ga u nu een recept voorschrijven”. Daarop 
las zij: Mimi, huil zo lang je wilt. Al stop je er nooit meer 
mee, dan nog is dat helemaal prima! En toen kwam er iets 
anders in me op. Ik vroeg de man die me had aangespro-

ken drie minuten te doen alsof hij haar zoon was, zonder 
te spreken. Aan Mimi stelde ik voor zich in te denken dat 
hij er echt was en gaf haar die drie minuten om op haar 
zoon te reageren. Daarop liet zij alle woede de vrije loop 
totdat ze uitgeput was. Na een diepe zucht lichtten haar 
ogen op en zei ze: “Ik hou van je” en omhelsde hem. Met 
een glimlach ging ze zitten. Later kregen Diane en ik een 
uitnodiging voor een dansavond en zij bleek geweldig te 
dansen. Een wonder was dat diezelfde man er ook was. Hij 
schoof bij ons aan en we hadden een superavond. Mimi 
werd vrijwilligster voor mensen die de dood onder ogen 
zien in het lokale centrum voor AH. De man kwam er 
ook werken. En zij ontwikkelden een soort moeder-zoon 
relatie.’

De man met het blauwe overhemd staat op uit de zaal en 
dankt Diane en Jerry allervriendelijkst voor hun komst en 
inspiratie. Eindigend met: ‘Ennuhh, meneer Jampolsky... ik 
háát de kleur geel!’ Terwijl iedereen zich naar het gazon 
spoedt voor een groepsfoto klinkt er gelach alom. •

Aan de

Heilige Geest

Zelf deze oefening doen?
Ga zitten en wees stil. Ga met je aandacht naar de meest vredige plek in jezelf. Verbind je zoveel 
mogelijk met de vrede die daar heerst. Stel dan innerlijk een vraag en laat het antwoord opkomen.

Lieve HG,  
Hoe kan ik het beste de AH groep faciliteren als er ‘en toen 
en toen’ - verhalen worden verteld?

Nicolien Gouwenberg
 
Lieve Nicolien,
De enige plek waar je hoeft te zijn is in jou. Merk op wat 
zich in je afspeelt en kijk daar naar. Vraag mijn hulp als zich 
in jou iets aandient wat niet vredig is. Mijn antwoord geeft 
jou vrede. Altijd. Het ‘verhaal van de ander’ geeft jou de 
ruimte om deze procedure te volgen. Daar kun je dus 
dankbaar voor zijn. Niets gebeurt zomaar, het is allemaal 
behulpzaam voor jouw genezing. Besef dat in iedere situatie 
jouw doel is: innerlijke vrede.

Vraag aan en antwoord van de liefde in onszelf

Laten we van principe 7 naar principe 1 gaan: 
De kern van ons wezen is liefde.’ 
Diane: ‘Als je dat echt gelooft, zie je jezelf als onschuldig en 
schuldvrij. En als dat waar is voor mij, is het ook waar voor 
jou. Begrijp dit principe en de overige worden overbodig.’ 
Jerry: ‘Ernaar streven vanbinnen vredig te zijn weerhoudt 
me ervan het gedrag van anderen te interpreteren. Terwijl 

het ego dat juist 
stimuleert. Maar 
als ik het gedrag 
van deze meneer 
interpreteer aan 
de hand van zijn 
kleur kleding 

garandeer ik mijn eigen ongeluk. Ik zal niet in vrede zijn. 
Wil ik gelukkig zijn of gelijk hebben? Beide kan niet. Dus 
het vereist discipline om te willen dat mijn geest vredig is. 
Wanneer je facilitator bent van een AH-groep is het zó 
belangrijk niet de wens te hebben dat de ander verandert. 
Dat is niet aan ons. Verlang er liever naar in de groep je 
eigen denkgeest te genezen. Vrede en onvoorwaardelijke 
liefde? Leef het vóór - en luister vanuit het hart. Als 
facilitator hoef je alleen maar van de ander te houden. Ons 
ego wil dat allemaal niet. Dat gaat zelfs nog verder: die 
man beledigt mij gewoon door die kleur blauw te dragen!’
Diane: ‘Als we fouten zien moeten we hebben geoordeeld. 
Je kunt ook objectief observeren. En het gaat niet over de 
zaak bedekken of doen alsof iets niet gebeurd is. 
Integendeel.’

Omgaan met een stervende
Vraag uit de zaal: ‘Hoe kan ik het beste omgaan iemand 
die stervende is?’ 
Jerry: ‘Mijn ouders waren bang voor de dood. En zelf werd 
ik ook iemand die geloofde dat de dood het einde is van 
alles. Ik kon niet geloven dat wij niet ons lichaam zijn. Om 
die reden wilde ik juist werken met mensen en kinderen 
met kanker of aids. En zij waren mijn leraren. Mediterend 
ooit, aan een riviertje in de Australische natuur, keek ik op 

en zag een blad uit een boom dwarrelen. Deze boodschap-
per van God landde precies naast mij - en ik keek er een 
poosje naar. Toen pakte de wind het blad op en het waaide 
op de stroom die het wegvoerde. Wij zijn energie en niet 
de vorm die we denken te zijn. Ik ging mezelf opnieuw 
leren ervaren als licht. Bij een stervende gaat het nooit om 
wat ik zeg of doe. Eerder om bewustzijn. En hoe minder 
ik spreek hoe beter. Angst voor de dood is trouwens niet 
wezenlijk anders dan de angst een baan, partner of wat ook 
te verliezen. Het overeenkomstige aspect is de angst voor 
afscheiding van iets of iemand. Op het aardse vlak is er ver-
latingsangst. En in de verticale lijn, en dat is pijnlijker, is er 
de ervaring van het afgescheiden zijn van onze Bron. Die 
afscheiding projecteren we op alles om ons heen. Het gaat 

er dus om die relatie te helen, teneinde dat ook te kunnen 
doen met de relaties om ons heen. AH is de ervaring van 
komen op de plek van niet oordelen, innerlijk luisteren 
en onvoorwaardelijke liefde. Zodat we innerlijke vrede 
ervaren. Ook bij chaos om ons heen.’

Begin van de dag
Diane: ‘Ons ochtendgebed is: Ik ben niet een lichaam, ik 
ben vrij. Ik ben zoals God me geschapen heeft. Vandaag 
zoek ik de vrede van God en dat is alles wat ik wil. Het 
is mijn doel, mijn functie, mijn leven - terwijl ik verblijf 
waar ik niet thuis ben. Daarna visualiseren we iemand met 
wie we een negatieve ervaring hadden. Elke grief, klein 
of groot, is daarvoor geschikt. Dan zie ik het gezicht van 
die persoon voor me en achter hem licht. En innerlijk zeg 
ik: “Ik vergeef jou en ik vergeef mij. En ik dank jou en ik 
dank mijzelf. Ik hou van jou en ik hou van mijzelf. En ik 
laat jou vrij en mijzelf.” En met elke keer dat ik het zeg 
wordt de beeltenis kleiner en het licht groter. Bij de 
woorden ik-laat-je-vrij springt het beeld in het licht en 
dan is dat nog slechts wat er is. Het werkt zó krachtig. 
Daarna doen we nog een derde ding: we dematerialiseren 
onze moleculen tot licht. Dat houdt ons in goede gezond-
heid en herinnert ons eraan dat we meer zijn dan een 
lichaam. En ten slotte bij het opstaan, besluiten wij dat dit 
de gelukkigste dag is van ons leven. En ongeacht wat zich 
voordoet. Je bent zo gelukkig als je beslist te zijn.’

Verdere ingrediënten voor geluk
Diane: ‘Laat gaan, laat God en houd zaken licht. Zie de 
humor in van dingen. Wij hebben dat moeten leren. Jerry 
en ik waren zó serieus. En wees vriendelijk en vergevings-
gezind naar jezelf en je zult het zijn voor anderen. Goed 
zorgen voor jezelf is niet egoïstisch.’ 
Jerry: ‘En dagelijks omhelzen wij een boom. Hun diepe 
wortels herinneren ons eraan dat wij geworteld zijn in de 
oneindigheid en liefde van God waarmee we één zijn. En 
zij geven liefde terug. Mensen omhelzen elkaar te weinig, 
vinden wij, en we stimuleren dat in de groepen. Het doet 
zó goed! Laatst 
kreeg een vrijgezel 
zijn eerste omhel-
zing sinds twintig 
jaar, zei hij.
En verder... besluit 
van vergeving je 
sleutel tot geluk te maken. Vergeven is net zo belangrijk als 
ademhalen. En geluk is onze natuurlijke staat.’
Diane: ‘Vergelijken is als kanker voor de ziel. Het haalt 
ons weg van alles wat gezond en goed is in onszelf. Dat 
wil niet zeggen dat we niet door iemand kunnen worden 
geïnspireerd, maar door vergelijken veroordelen we onszelf 
en de ander. Dan focussen we op afscheiding in plaats van 
eenheid. En het is juist ons werk de illusie te helen dat we 
van elkaar gescheiden zijn.’
Jerry: ‘We zijn als een Siamese tweeling met ieder ander. 

Vergelijken is als kanker voor de ziel
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3-6 november 2011, Wahlwiller
Meditatief Mandala Schilderen
13 november 2011, Moorveld
Een Cursus in Wonderen
18 november 2011, Hilversum
Familie- & Systeemopstellingen
19 november 2011, Hilversum
Trainingsdag familieopstelling
4 december 2011, Amersfoort
Een Cursus in Wonderen
10 december 2011, Moorveld
Satsang
11 december 2011, Moorveld
Een Cursus in Wonderen
27 dec 2011 t/m 1 jan 2012
Van Oud naar Nieuw
17 jan - 5 juni 2012
ECIW - 6 x in dialoog
21 januari 2012, Den Haag
Familie- & Systeemopstellingen
22 januari 2012, Den Haag
Familie- & Systeemopstellingen
14 februari - 5 juni 2012
ECIW - 5 x in dialoog
18 februari 2012, Ossendrecht
Familie- & Systeemopstellingen
24-26 februari 2012, Wahlwiller
Training Familie- & 
Systeemopstellingen
10 maart 2012, De Lier
Familie- & Systeemopstellingen
13 maart - 5 juni 2012
ECIW - 4 x in dialoog
16-18 maart 2012, Wahlwiller
Facilitatortraining voor het 
begeleiden van Attitudinal 
Healing- en andere groepen
31 mrt-1 april 2012, Groesbeek
Familie- & Systeemopstellingen
7 april 2012, Hilversum
Landelijke Facilitatordag
10 april - 5 juni 2012
ECIW - 3 x in dialoog
14 april 2012, Lottum
Familie- & Systeemopstellingen
21 april 2012, Hilversum
Familie- & Systeemopstellingen 
Trainingsdag
8 mei - 5 juni 2012
ECIW - 2 x in dialoog
2 juni 2012, Moorveld
Satsang
5 juni 2012
ECIW - in dialoog
16 juni 2012, Hilversum
Trainingsdag Familieopstelling

...VAN OUD NAAR NIEUW... 
Deze dagen zijn we erop gericht 
ons werkelijk te realiseren dat het 
verleden ‘voorbij’ is en dat 
Nu het enige is wat er is. In dit Nu 
zijn we ontvankelijk voor het leven 
dat zich eenvoudigweg ontvouwt. 
Daarin ontstaat de volheid van het 
besef ‘Dit-is-het’, en dat geeft 
onmiddellijk ontspanning. Stilte, 
uitwisseling, geleide meditaties, 
opstellingen en andere oefeningen 
maken deel uit van de dag. 
De vijfdaagse wordt geleid door 
Els Thissen. Anja van Aarle kookt 
voor ons heerlijke vegetarsche maal-
tijden. De hele dag is (kruiden)thee, 
koffie, water en fruit beschikbaar.
27 dec. 2011 - 1 jan. 2012, Havelte
Di 18–zo 11 uur. Meeuwenveen, 
Meeuwenveenseweg 1-3, 7971PK. 
Cursus: € 300. Verblijf & eten: � 
300-2pk; € 400-1pk.

WORKSHOPS
Familie & Systeemopstellingen
‘Ja’ zeggen tegen dat wat er is! 
Die kans heb je in een familie- of 
systeemopstelling. Inzicht in de 
situatie en ‘ja’ zeggen voelt als het 
herwinnen van je vrijheid, die er 

overigens altijd al was. Het 
geboortegezin, het huidige 
gezin, een werksituatie of strijdende 
elementen in een relatie of persoon 
kunnen onderwerp zijn van een 
opstelling waardoor patronen en 
spanningsvelden zichtbaar worden. 
Deze aan het licht te brengen, leidt 
vaak tot harmonisering en genezing. 
18 november 2011, Hilversum
Vrij 10-16.30 uur. Nieuw Nazareth 
Dr. Cuypersplein 7, 1222 NC. 70
21 januari 2012, Den Haag
Zat 10-16.30 uur. Buurthuis 
De Hyacint. Anemoonstraat 25, 
2565 DD. Cursus € 60 
(21 & 22 jan € 115)
22 januari 2012, Den Haag
Zon 9.30-16 uur. Buurthuis 
De Hyacint. Anemoonstraat 25, 
2565DD. Cursus € 60 
(21 & 22 jan € 115)
18 februari 2012, Ossendrecht
Zat 10-16.30 uur. Volksabdij OLV, 
Ter Duinenlaan 199. Cursus € 70 
(incl. lunch) Opgave: Volksabdij 
0164-672546 / info@devolksabdij.nl
10 maart 2012, De Lier
Zat 10-16 uur. Centrum De Spin, 
Van Rijnstraat 28, 2678 BP. 
Cursus  € 70
31 mrt-1 april 2012, Groesbeek
Zat 10-zon 16 uur. De Poort, Bies-
seltsebaan 34, 6561 KC. 
Cursus € 150. Verblijf 1pk € 125; 
2pk € 115
14 april 2012, Lottum
Zat 10-16 uur. Kaldenbroek 1A. 
5973 RJ. Cursus € 70
Een Cursus in Wonderen
2011: 13 nov; 11 dec
Moorveld, 10-12.15 uur 
Op basis van donatie

Activiteiten 
chronologisch

O  Ik wil deelnemen aan (naam activiteit):
 
 op (datum): 

O Ik bestel (titel): 

 Van (artiest): 

 Datum:   Handtekening:

Bij aanmelding voor een workshop of training ontvangt u schriftelijk bericht 
van aanmelding. 
Als u een bestelling doet krijgt u deze met factuur thuis gezonden.  (z.o.z)

Aanmelding activiteiten e/o bestelling
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gaat omdat ik daardoor mijn 90-jarige moeder niet af en 
toe op kan halen of mee uit kan nemen. Verder heb ik 
uitzaaiingen in de longen, en de prognose is - mense-
lijkerwijs gesproken - zeer somber.
Vreemd genoeg voelde ik me in de periode rond de 
operaties sterker dan ooit. Met m’n rug tegen de muur 
kwam ik pas echt in contact met mijn kracht. Ik had het 
leven altijd moeilijk gevonden. Zeker vanaf mijn negen-
tiende, toen ik psychische problemen kreeg die nooit 
helemaal over zijn gegaan. Het bestaan was een dagelijks 
gevecht. Rond mijn vijftigste deden zich echter twee 
bijzondere, heilzame ontwikkelingen voor. Enerzijds 
kreeg ik eindelijk de diagnose die mijn psychische en 
sociale problemen verklaarde: het syndroom van Asperger, 
een relatief onopvallende vorm van autisme. Anderzijds 
kwam Een Cursus in Wonderen in mijn leven en werd 
ik een toegewijd student. Dankzij deze gebeurtenissen 
kwam zelfacceptatie in de plaats van eindeloze, 
vruchteloze pogingen om te veranderen, me aan te 
passen. Misschien was het krijgen van de diagnose een 
uitdrukking in de vorm van datgene waar ik in de geest 
al enige jaren mee bezig was. 
Het helingsproces dat het bestuderen van de Cursus met 
zich meebrengt, lijkt zich laag voor laag te voltrekken. 
Soms kan ik een tijdlang beter met mezelf opschieten dan 
ooit het geval is geweest. Vervolgens geef ik mezelf weer 
voortdurend op m’n kop en gedraag ik me ook tegenover 
anderen verre van liefdevol. Gelukkig besef ik tegen-
woordig, als ik in zo’n moeilijke periode zit, dat het een 
fase is. Dat het misschien wel lijkt alsof ik nog geen steek 
opgeschoten ben, maar dat dat niet zo is. Dat ik zonder 
onderbreking op weg ben naar Huis. 

Op een middag in juni was ik weer in het UMCG, op de 
afdeling Radiologie. Onder de wachtende patiënten was 
een jongetje van een jaar of vijf, dat net als ik zijn rechter-
onderarm in het verband had. Hij was vermoedelijk via 
de Spoedeisende Hulp binnengekomen, want zijn ouders 
stonden bij een ziekenhuisbed waarop hij naar de afdeling 
was gereden. Zijn moeder had hem op de arm en hij riep 
aan één stuk door: ‘Ik wil naar huis! Ik wil naar huis!’ 
Ik kon niet horen wat z’n moeder zei. Het hielp in elk 
geval niet, want het roepen bleef maar doorgaan. 
De woorden van het jongetje ontroerden me. Blijkbaar 
had hij een thuis waar hij zich veilig voelde. Blijkbaar 
besefte hij dat ook. ‘Thuis ben ik veilig, thuis is het goed.’ 
Helaas had ik niet de gelegenheid een praatje met hem 
aan te knopen. Misschien had het hem een beetje getroost 
als hij gezien had dat ik net zo’n verband om m’n arm 
had als hij. En als ik hem had kunnen vertellen dat ook 
ik graag naar Huis wilde - en hoe fijn het is dat we daar 
altijd welkom zijn! •
www.delachendepanda.nl 

Baukje van Kesteren

n zeven maanden tijd heb ik ruim zestig bezoeken 
aan het Universitair Medisch Centrum Groningen 
(UMCG) gebracht. Aan uiteenlopende afdelingen: 
Chirurgische Oncologie, Radiologie, Radiotherapie, 

Medische Oncologie, de Prikpoli, het Pijncentrum... 
Naast vier opnames en drie operaties was de meest inten-
sieve periode die van eind april tot Pinksteren. Ik moest  
35 keer van Sneek naar Groningen voor bestralingen.  
Elke werkdag kreeg ik een bestraling, behalve op tweede 
paasdag, Hemelvaartsdag en 10 mei. De sessies op die 
dagen werden later ingehaald. Op 10 mei was de laatste 
bijeenkomst van de door Een Cursus in Wonderen geïnspi-
reerde jaargroep met Koos Janson in Sneek, waar ik aan 
meedeed. Was hier sprake van goddelijke planning?  

Nu ik dit schrijf, eind juni, zijn de bestralingen achter de 
rug. Als het goed is zal de beschadigde huid zich in de 
komende weken herstellen. Bij de operatieve verwijde-
ring van de tumor op mijn arm zijn echter ook spieren 
doorgesneden – ‘doorgenomen’, zeggen mijn artsen. 
Dat veroorzaakt functieverlies. Gedichten schrijven deed 
ik altijd met de hand. Dat is niet meer mogelijk. Auto-
rijden is vooralsnog verboden, wat me vooral aan ‘t hart 

I

Ik wil naar huis!



H A R T  H E T  H A R T  H E T  H A R T  H E T  H A R T  H E T  H A R T  H E T  H A R T  H E T  H A R T  H E T  H A R T  H E T  H A R T   H E T  H A R T  H E T  H A R T  H E T  H A R T  H E T  H A R T  H E T  H A R T  H E T  H A R T  H E T  H A R T  H E T  H A R T  H E T

2 ...van hart tot hart...
H E T  H A R T

H A R T  H E T  H A R T  H E T  H A R T  H E T  H A R T  H E T  H A R T  H E T  H A R T  H E T  H A R T  H E T  H A R T  H E T  H A R T   H E T  H A R T  H E T  H A R T  H E T  H A R T  H E T  H A R T  H E T  H A R T  H E T  H A R T  H E T  H A R T  H E T  H A R T  H E T

3...van hart tot hart...
H E T  H A R T

4 dec. 2011, Amersfoort
Zo 14-15.30 uur. Meridiaancollege, 
Daam Fockemalaan 12, 3818 KG. 
€ 8

Een Cursus in Wonderen - In dia-
loog
Een serie van 6 bijeenkomsten rond 
thema’s als: vergeving; illusies; 
zonde; schuld; schuldeloosheid; 
oordelen; projectie; heelheid. Eigen 
beelden worden naast dat wat de 
Cursus zegt gelegd en bekeken op 
houdbaarheid. Een wonder, zegt de 
Cursus, is een omslag in waarne-
ming, namelijk van angst naar liefde. 
Tijdens de bijeenkomsten kun je 
ervaringen en eigen kwesties 
inbrengen. Je kunt en mag je bewust 
worden van de onveranderlijke, 
eeuwige en eenduidige waarheid, 
waarin de vrede van God besloten 
ligt.
2012: 17 jan; 14 feb; 13 mrt; 
10 apr; 8 mei; 5 jun.
Moorveld, dinsdag 14-16.15 uur
Deelname: € 150 (voor de hele 
serie) Op een later tijdstip instappen 
is mogelijk in overleg.

Meditatief Mandala Schilderen
is een reis naar binnen. In stilte laten 
we ons leiden door onze intuïtie. We 
tekenen, op basis van numerologie, 
de beelden die zich aan ons tonen 
en gebruiken de kleuren die zich 
aandienen. We werken met potlood, 
inkt en acrylverf. Om een mandala 
te maken hoef je niet gestudeerd 
te hebben of te kunnen tekenen. 
Gevraagd wordt de bereidheid om 
open te staan voor de impuls van 
het moment. 
3-6 november 2011, Wahlwiller
Don 10–zon 16 uur. Arnold Janssen 

Klooster. Capucijnenweg 9, 
6286 BA. Cursus € 200 (incl. deel 
werkmateriaal). Verblijf 1pk € 165 

SATSANG
Samen zijn in waarheid, 
zien wie je werkelijk bent.
Het einde van het zoeken; vrijheid 
hier en nu.
Moorveld, zat 14-17 uur
Luipertstraat 12, 6237 NM
10 december 2011
2 juni 2012
Bijdrage: € 20 per middag

TRAININGEN
Training Familie & 
Systeemopstellingen
Voor mensen die zelf opstellingen 
willen (gaan) begeleiden. Heb je 
belangstelling? Neem dan contact 
met ons op.
24-26 febr 2012, Wahlwiller
Vrij 10-zon 16 uur. Arnold Janssen 
Klooster. Capucijnenweg 9, 
6286 BA. Cursus € 200. 
Verblijf 1pk € 130
Trainingsdagen Familie & 
Systeemopstellingen
Hilversum: 19 nov 2011; 
21 apr 2012; 16 jun 2012
Za 10-16.30 uur. Nieuw Nazareth, 
Dr. Cuypersplein 7, 1222 NC. 
Cursus € 70 per dag.

Facilitatortraining voor het 
begeleiden van groepen
Attitudinal Healing (AH) gaat over 
het helen van je innerlijke houding. 
Het biedt je die mogelijkheid door 
het focussen op de 12 principes van 
AH, die voortkomen uit Een Cursus 
in Wonderen. In een AH-groep her-
inneren we elkaar aan onze heelheid 
door onbevooroordeeld te luisteren 
en delen. De Facilitatortraining is 
bedoeld voor mensen die een AH-
groep willen begeleiden of willen 
oefenen in het toepassen van het 
gedachtegoed in hun leven. Naast 
praktisch oefenen in het begeleiden 
van een groep, gaan we in op de 
betekenis van de 12 principes en de 
10 richtlijnen voor het werken 
in AH-groepen. 
Vaardigheden die in de training 
aan de orde komen: helder com-
municeren; empathisch en zonder 
oordeel luisteren; mensen hun eigen 
antwoord laten vinden; geen advies 
geven; met de ogen van liefde 
kijken; vertrouwen op de heelheid 
van de ander; omgaan met moeilijke 
situaties in de groep. 
Dat wat je je tijdens deze training 
oefent is bruikbaar in elke groepssi-
tuatie zoals bij ECIW-groepen, 
een klas, familie, op je werk, 
een team, enz.
16-18 maart 2012, Wahlwiller
Vrij 10-zon 16 uur. Arnold Janssen 
Klooster, Capucijnenweg 9, 
6286 BA Wahlwiller. Cursus € 200. 
Verblijf 1pk € 130.

Landelijke Facilitatordag
Voor facilitators van AH- en 
Coursegroepen, mensen die de 
facilitatortraining hebben gevolgd, 
en/of overwegen een groep te 
starten.
7 april 2012, Hilversum
Zat 10-16.30 uur. Nieuw Nazareth 
Dr. Cuypersplein 7, 1222 NC. 
Op basis van donatie.

Naam:
 
Straat: 

Postcode en plaats: 

Telefoon:     E-mail:

Deze strook sturen naar: Centrum voor Miracles-Studies
Luipertstraat 12, 6237 NM Moorveld
tel: 043-3647987
Of uw aanmelding/bestelling mailen naar: cms@elsthissen.nl  (z.o.z.)

Aanmelding activiteiten e/o bestelling

Informatie en opgave
Centrum voor Miracles-Studies

Luipertstraat 12, 
6237 NM Moorveld, 

tel: 043-3647987 
e-mail: cms@elsthissen.nl 
website: www.elsthissen.nl
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Groningen
Groningen:
Godelieve Bos 050-5420233
Haren:
Marrigje Dijksma 06-13874436
Onstwedde:
Johan Maarsingh 0599-331722
Gelderland
Nunspeet:
Jurja Kammeijer 0341-251181
Rheden:
Annie Bekker 026-4454004
Flevoland
Almere8:
Ellis Vleugels 06-22219910
Biddinghuizen:
Nicole Blaauw 06-44860820
Lelystad:
Mariet ten Doeschot 0320-256600
Friesland
IJlst:
José van der Werf 06-23885960
Lemmer:
Mirjam Rombouts-Overbeek
0514-563719
Oosterend (1) en (2)7:
Willem & Jacqueline Feijten
0515-332472
Noord-Holland
Amstelveen:
Renée van der Vijgh 020-6473075
Amsterdam(1):
Emma Veenstra 020-6969132
Amsterdam(2):
Nicolien Gouwenberg 020-4184947
Beverwijk:
Bert Oosterhout & Ina Oldewarris 
0251-244494
Haarlem (1):
Ynze Keetlapper 023-5367538
Haarlem (2):
Danielle Ferdinandusse 06-15367658
Zuid-Holland
Alphen a/d Rijn:
Janny Buijs 0172-441543
Delft:
Wil Rijsterborgh 015-2615998
Den Haag (1):
Michelle Bauer 070-3542074
Den Haag (2):
Annemarie van Unnik
070-3467932
Den Haag (3):
Yvonne Scharis 070-3522379
Gouda:
Marianne Spoor 0182-532396
Lekkerkerk:
Jans Ooms 0180-663408

Monster:
Anne-Joke Vellinga 030-6920905
Voorhout:
Anna Sedelaar 0252-225311
Voorschoten:
Anna Walraven 071-5764877
Zuid-Beyerland:
Anna Eppinga 0186-662055
Utrecht
Amersfoort (1) en (2)3:
Rozemarijn Ockhuysen
033-4728602
Baarn:
Gretha van Loenen 035-5414179
Bussum:
Marion & Harry Welch
035-6910589
Eemnes:
Inez Coolen 035-5260594
Huis ter Heide (1):
Fleur Smelt 035-6920802 &
Anne-Joke Vellinga 030-6920905
Huis ter Heide (2)5:
Anne-Joke Vellinga 030-6920905
Soest (1)6:
Maria de Wilde 035-6026486
Soest (2):
Rob Middeldorp 035-6025647
Utrecht (2):
Jeanette Rutting 030-2892507
Utrecht (3):
Ingrid de Vries 06-50216267
Utrechtse heuvelrug:
Wim van Ginkel 0343-431577 &
Loek Kattekamp 030-2721290
Veenendaal:
Leneke van der Velde 06-21506214
Werkhoven:
Cobi Schilp 0343-477517
Zeist:
Etty de Graaf 030-6990028
Noord-Brabant
Breda:
Jopie van Heeren &
Henny van der Feer 076-5208377
Eindhoven:
Francijntje Keesmaat 040-2850323
Mieke Panhuysen 06-15354156 &
Diny Smits 040-2425260

Geldrop: 
Francijntje Keesmaat 040-2850323
Mierlo:
Anneke van Haendel 0492-663226
& Diny van Liempd 073-5492692
Francijntje Keesmaat 040-2850323
Ossendrecht:
Kees Zwinkels 0164-671255

Schijndel:
Diny van Liempd 073-5492692 &
Anneke van Haendel 0492-663226
Ulvenhout:
Kitty Tieman 06-39838145
Veldhoven:
Wies Klaasen 040-2535494
Limburg
Berg en Terblijt:
Riny Blom 043-6041816
Echt:
Peter Winteraeken 0475-484833
Kerkrade:
Hélène van Wunnik
06-30592112
Lottum:
Arlette Rieken 077-4633233
Maastricht (1):
Björn Stienstra 06-23563353
Maastricht (2):
Resi van den Booren 06-12334212
Reuver:
Cecile Geurts-Huijbers 
077-4746820
Roermond:
Jeannette Fabrie 0475-341130
Sittard:
Beppie Cloo 046-4581597
Venlo-Blerick:
Jolanda Megens 06-17516018
Zeeland
Dreischor:
Trudy Huter 0111-406006
Middelburg (1):
Ria Castenmiller 0118-639949
Middelburg (2):
Pauline Klerkx & Paul Vreugdenhil
0118-644020
Overijssel
Giethoorn:
Marrigje Dijksma 0521-785052
Oldenzaal (1):
Rogier Pondaag 0541-510844
Oldenzaal (2):
Trudy ter Braak 0541-539261
Drenthe
geen groepen

Nederlandstalige groepen in het
buitenland:

OOST-SPANJE
Benitachell (Alicante):
Trudi van Dorp (0034)
965973199/639361999

1 Thema: Werken aan werk
2 Voor rouwverwerking na het 
verlies van een naaste of dierbare
3 Voor mensen die gedurende een 
lange tijd ziek zijn
5 Jongerengroep
6 Voor ouders van kinderen die 
kort of lang geleden overleden zijn.
7 Voor kinderen die een ouder, 
broertje of zusje verloren hebben 
of chronisch ziek zijn.
8 Leesgroep Jampolsky

AT T I T U D I N A L  H E A L I N G G R O E P E N

In diverse plaatsen komen AH groepen bijeen die werken met de principes en 

richtlijnen van AH. Als je belangstelling hebt om aan een groep deel 

te nemen kun je contact opnemen met de facilitator. Gevraagde bijdrage: 

gratis tot maximaal € 7,- per bijeenkomst. Je mag méér betalen.

Intervisie-groepen 
Voor facilitators van AH- en/of 
Course-groepen
Algemene informatie
Centrum voor AH 043-3647987
Noord-Brabant
Henny van der Feer 
076-5208377
Midden Nederland
Fleur Smelt 035-6920802 & 
Anne-Joke Vellinga 
030-6920905
Limburg/Sittard
Beppie Cloo
046-4581597

Set van 12 kaarten met de 
geïllustreerde principes van 
Attitudinal Healing door 
Annemarie van Unnik. 
Prijs €3,- (excl. verzendkosten). Te 
bestellen bij: 
Stichting Centrum voor Attitudinal 
Healing. Tel 043-3647987; 
Luipertstraat 12, 6237 NM Moorveld; 
E-mail: ahnl@elsthissen.nl 



4 ...van hart tot hart...
H E T  H A R T

Stichting Miracles in Contact (MIC) heeft als doel:
- het uitdragen van de boodschap van het boek
  Een cursus in wonderen
- een contact- en informatiepunt te zijn voor personen en
  groepen en het doorgeven van activiteiten op dit gebied

MIC ontmoetingszondagen Amersfoort
Iedere eerste zondag van de maand (m.u.v. juli) bent u vanaf
13.30 tot 17.00 uur van harte welkom in het Meridiaan
College, Daam Fockemalaan 12, 3818 KG Amersfoort (route
zie MIC website). Na een interactieve lezing is er gelegenheid
tot uitwisseling, het inwinnen van informatie voor nieuwe
Cursusstudenten en kunt u studiemateriaal aanschaffen.
Entree: donatie € 8,00 incl. koffie/thee.
6 november – Juno en Albert Quist
De woestijn wordt een groene tuin. Die zekerheid wil de
Cursus ons keer op keer geven. Wij zelf hebben barrières
opgeworpen. Wij kunnen Gods hulp aanroepen om ze in
beeld te krijgen en er vervolgens aan voorbij gaan. Met
meditatie, vraag en antwoord en een oefening.
4 december – Els Thissen
Dit is het! ‘Nu’ heeft voor het ego geen betekenis. 
Het heden doet hem alleen maar denken aan de wonden uit 
het verleden, en het reageert op het heden als was dit het 
verleden (T13.IV.5:1). Wat gebeurt er als je werkelijk ‘Ja’ zegt 
tegen het Nu!
8 januari (Let op datum) - Willem Glaudemans
Interactieve lezing: De Hemel
5 februari - Nicolien Gouwenberg en Debby Kamp
Ik wil dit als behulpzaam zien. Miniworkshop met een 
inleiding op het thema, praktijkvoorbeelden, oefening, 
gelegenheid tot vragen en het delen van ervaringen.

MIC Magazine 3/11
Luisteren
Het autoriteitsprobleem. De ‘wortel van alle kwaad’ is het
autoriteitsprobleem, zo haalt Willem Glaudemans de Cursus
aan. De kernvraag is: Wie is de Auteur van je leven?
Hoe we naar leiding moeten luisteren. Zou het niet geweldig
zijn als we daartoe specifieke instructies kregen? En die
krijgen we volgens Robert Perry aangereikt in de Cursus.
Hoe heeft de Cursus jou gevonden? Anne-Joke Vellinga is
in gesprek met Arie van der Wijst.

MIC Magazine ontvangen? Als donateur ontvangt u MIC
Magazine. Hiervoor kunt u een machtigingsformulier 
downloaden van onze website of aanvragen via ons kantoor.
Stichting Miracles in Contact, Postbus 3086, 3760 DB
Soest, 035 888 30 73, di en vr 10:00–16:00 u.
info@miraclesincontact.nl www.miraclesincontact.nl
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Regeladvertenties: € 2,50 per (deel van een) regel. 
Aanleverdata tekst 1/1; 1/4; 15/6; 1/10. 
Verschijningsdata: 5/2; 5/5; 5/8 en 5/11.

THE WORK OF BYRON KATIE workshops en consulten 
Joop Teggelove & Titia Kremer www.thework.nu - 
tel 06.533.67.534 - e-mail joop.teggelove@12move.nl

REIKI-CURSUSSEN EN CONSULTEN. Joop Teggelove 
(lid Reiki-Alliance) &Titia Kremer www.reikijoop.nl 
tel 06.533.67.534 - e-mail joop.teggelove@12move.nl

NIEK ZERVAAS (zie column) heeft ook een boek 
geschreven: What you see is not what you get (niets 
is wat het lijkt). 
Bestellen kan door niek@niekzervaas.nl een email te 
sturen met naam en adres en € 22 plus verzendkosten 
(€ 4,50) over te maken op rekeningnummer: 9554013 
tnv stichting SaMENS.

MARRIGJE DIJKSMA biedt begeleiding bij: ‘Een cursus 
in wonderen’, Attitudinal Healing, problemen, levens-
vragen, begrafenis en crematie. Vestigingen in Giet-
hoorn en 
Groningen. Tel. 0521-785052 en 06-13874436, 
email: marrigjedijksma@telfort.nl 
www.praktijkgeloofs-enlevensvragengroningen.nl
 
ONTSPANNINGSWEEKEND ‘LEVEN VANUIT JE HART’ 
10 -12 februari 2012, Holten. Vr 20.00 - zon 16.00 
uur met Qigong, wandelen, koken. Cursus & verblijf 
€ 250,- p.p. Opgave vóór 1 dec: info@chiforlife.nl 
(Henny van Duijn) 
of wvunnik@ziggo.nl (Sylvia van Unnik)

OP 16 NOVEMBER ORGANISEERT LYDIA DE WIT/In-
nerguiding een informatieavond over het Rouwritueel, 
gebaseerd op de werkwijze van familieopstellingen. 
Speciaal voor mensen die vrij plotseling een dierbare 
hebben verloren. Locatie: crematorium in Schagen. 
Toegang gratis. Aanvang 20.00u. Opgave gewenst 
via 0226-413021 of info@innerguiding.nl 
Meer info: www.innerguiding.nl

R E G E LT J E S

Ontmoetingspunt Utrecht voor 
Een Cursus in Wonderen
Maandelijkse uitwisseling rond thema’s uit ECIW via 
mini-workshops. Programma van 11- 12.30 uur; 
open om 10.30 uur. Entree €�7 (U-pas € 5). 
Angelshop, Oude Gracht 288a, Utrecht, ingang winkel. 
Info: 030-6565024. 

20 nov: Tom Oosthuizen - Zoek niet buiten jezelf, 
want dat is tot mislukken gedoemd.
18 dec: Johan Sturkenboom - Hoe komen we uit 
zorgen en angsten in vrede?
15 jan: Ernestiene Martens - Het ontkennen van 
het ontkennen van de waarheid.
19 feb: Peter Winteraeken - Tussen toekomst en 
verleden treden Gods liefdeswetten in het heden.

E N  V E R D E R . . .
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mijn denken. 
In het verleden zou ik niet met deze 
vrouw hebben kunnen werken van-
wege mijn intolerantie naar vrouwen 
met een hoofddoek. Ik ben nu in 
staat anders te kijken, omdat het een 
vriendelijke en aardige vrouw is, 
die mij graag mag omdat ik zo hard 
geoefend heb om aardig tegen haar 
te zijn, ook al had ik er in het begin 
veel moeite mee. Nu werk ik heel 
anders met haar en zijn wij een heel 
kleurrijk stel. Ik met mijn baret en 
kledingstijl, die mijn collega leuk 
vindt, en zij met haar moslimdracht. 
De kinderen hebben er geen enkele 
moeite mee, dus wie ben ik om te 
willen dat zij geen hoofddoek mag 
dragen. 
Ik ben er nog niet omdat ik merk 
hoe diep deze intolerantie in mij 
zit. Maar ik ben bereid om deze 
mensen te accepteren en oefen elke 
keer wanneer ik vrouwen met een 
hoofddoek tegen kom. Ik ga bewust 
op maandag naar de markt, want dan 

zijn er veel moslimvrouwen, om er niets van te vinden. 
Dat is voor mij hard werken, maar als ik me wil wijden 
aan het hoogste doel in het leven (liefde) en ik vrij en blij 
wil zijn, dan moet ik hiermee aan de slag en bereid zijn 
ervoor te gaan. Ik zie nu dat deze vrouwen er zijn om mij 
te bevrijden van mijn intolerantie, want de manier waarop 
ik over deze vrouwen dacht, heeft voor mij nooit goed 
gevoeld. Dat rottige gevoel dat ik er meestal aan overhield 
was ook weer een excuus om mezelf weer te verdoven, 
want ik wist heel goed dat ik niet goed bezig was. 
Dus dit is nu mijn prioriteit en ik kijk er nu naar uit 
om hiermee aan de slag te gaan. Want die Ethiopische 
kinderen zijn zo mooi, ook met hoofddoek en ik vind 
het heerlijk om te zien hoe ze langzaam ontdooien en 
steeds meer durven door de aandacht die ik ze geef. Als 
ik binnen kom dan beginnen ze tegen me te lachen en te 
zwaaien en dat geeft mij de kracht om het anders te 
willen. Want ik wil liefde verspreiden en dat kan ik niet 
als ik vol oordelen rondloop.

Liefs van Emina

oordat er brieven van mij in VHTH worden 
geplaatst, kan ik, die altijd een beroep op de 
liefde heb gedaan, nu misschien iets voor 
anderen betekenen! Dit geeft mij een goed 

gevoel. Het versterkt mijn vertrouwen dat ik in staat ben 
om te geven en niet alleen maar te nemen. 
Liefde verspreiden is een groot verlangen van mij geweest, 
maar ik had geen idee hoe ik dat zou kunnen doen met 
mijn intolerante gedrag, dat ik noch steeds naar moslims 
toe heb. Maar ook hierin reikt het universum mij lessen 
aan doordat ik op een school als overblijfkracht werk 
samen met een moslimvrouw. Ook zitten er kinderen uit 
een asielzoekerscentrum op die door een hoofddoek te 
dragen voor hun moslim zijn uitkomen. Ik heb het hier 
heel moeilijk mee gehad, zeker met die hele jonge 
kinderen uit Ethiopië die al op 4-jarige leeftijd een 
hoofddoek moeten dragen. En er komen er steeds meer 
bij. Toen mijn moslimcollega mij vertelde dat ze in 
Bagdad nooit gesluierd was en dat hier wel is gaan doen, 
moest ik erg mijn best doen om deze vrouw te tolereren 
en mijn oordeel hierover los te laten, omdat ze het met 
een grote glimlach van trots vertelde. Ook vindt ze het 
niet nodig om Nederlands te leren omdat ze hier niet 
wil blijven. Voor mijn ego was dit de kans om hier heel 
wat van te vinden en de oordelen vlogen in het rond in 

D
‘We kunnen onszelf en anderen altijd zien als mensen 
die of liefde verspreiden, of een beroep doen op liefde’
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Timboektoe in Mali. Hun gastvrijheid is ingetogen en 
zeer warm tegelijk. Ik leer om werkelijk gast te zijn en hun 
welkom echt te ontvangen. Ook de plaatselijke marabout, 
de geestelijke verzorger van de gemeenschap, markeert 
mijn komst door mij uit te nodigen voor thee en het 
geven van een zegening. 
Een marabout heeft als geestelijke verzorger verschillende 
taken. Zo fluistert hij de naam van de nieuwgeboren 
kinderen in hun oor. Hij verzorgt de overledenen en 
prevelt dan allerlei soera’s uit de Koran. Ook bemiddelt 
hij bij onenigheden en maant tot kalmte om de wil van 
Allah te kunnen horen. Het is een statige man met veel 
diepte in zijn oogopslag.
Geïnspireerd door ...van hart tot hart... en ook door de in 
mijn beleving eenzijdige informatie over de Islam in 
Nederland, had ik me voorgenomen om een vraaggesprek 
te hebben met deze marabout over de beleving van de 
Islam door de Touaregs. Ik had de vragen alvast voorbereid 
en de volgende morgen zou hij na zonsopgang naar de 
gemeenschappelijke tent komen.
Die ochtend, na het ritueel met drie kopjes thee en de zon 
die reeds begon te branden, ging het interview van start. 
Al snel merkte ik echter enige weerstand bij de anders zo 
toegewijde man. Zijn antwoorden werden steeds meer 
summier. Dat riep in mij allerlei ideeën en onzekerheden 

op, variërend van weet hij niets meer te vertellen tot heb 
ik een verkeerde vraag gesteld. Ik deed een poging om wat 
gesprekstechnieken in te zetten, maar helaas, de frons 
tussen zijn wenkbrauwen werd almaar dieper.

Tot er een klein woestijnvogeltje neerstreek en we beiden 
stil werden. Wat een mooi vogeltje. Het aanschouwen van 
dit fragiele en kleurrijke schepsel gaf verwondering. Het 
leek of het vogeltje ons terug gaf aan het ogenblik zelf. 
Geheel zonder voorwaarden of verwachting.
De ruimte tussen de woorden en de stilte gaven opnieuw 

betekenis aan de uitgesproken woorden van de marabout. 
De afscheiding viel weg. In de ogen van de marabout werd 
ik een diepte gewaar, puur doordat ik ruimte gaf aan mijn 
eigen gewaar zijn. Genade viel. Moeder Maria, de Barm-
hartige en Brahman werden EEN bron en ik luisterde 
opnieuw vanuit beschikbaarheid. Het vogeltje deed in alle 
stilte mee...

Wie is God voor U?
‘Deze vraag kan ik niet beantwoorden, God is te groot 
en te veelomvattend. Dat gaat ons voorstellingsvermogen 
te boven.’

Hoe kun je God dienen?
‘God is EEN. Hou van God. Bid. Het meest belangrijke is 
dat je niets of niemand tussen God en jou laat komen. 
Ben EEN. Leef zo samen dat je steeds beseft dat alles een 
creatie is van God. Heb respect. Voor God is ieder gelijk. 
De werkelijke Islam bevindt zich in het hart.’

Hoe belangrijk is vergeving ?
‘Het is nodig dat je geraakt wordt, dat je huilt en dat je 
je vervolgens omdraait in het aangezicht van God om de 
vergeving te ontvangen. God heeft jou gecreëerd en geeft, 
zonder voorwaarden, om jou. God kent geen uitzonderin-

gen. Maar nader hem, wend je niet af, sluit je niet op in je 
huis. God bevrijdt jou. Zelfs als je je huis zou beveiligen 
met 50 sloten en je vraagt om genade, dan breekt God 
door de sloten heen. Ken zijn kracht. Maar wees helder 
en rechtstreeks, draai er niet omheen en open je zelf.’

Welke boodschap heeft U voor de westerse landen 
betreffende de Islam?
‘Zie de ware Islam, in naam van God doe je geen kwaad 
aan anderen. Je respecteert alle leven, ook van een 
vogeltje. De ware Islam geeft aan niet te oordelen over 
andere religies, niet te beledigen of moedwillig te kwetsen. 
Alles wat God gecreëerd heeft vraagt om jouw respect. 
Heel de mensheid, de natuur en het heelal. Liefde voor 
God is je liefde geven aan allen, zonder uitzondering. 
Plaats niets of niemand tussen God en jou.’

Hier stopte het gesprek, geen vraag of verwachting meer. 
De stilte was het antwoord. Het vogeltje bleef nog even.

Jacqueline van Ham

Wie de Touaregs wil steunen in de bouw van een schooltje 
verwijs ik naar www.touaregsmali.nl. Het project wordt 
ondersteund door de Wilde Ganzen.

Plaats niets of niemand tussen God en jou
k heb een passie voor reizen. Zintuigen op scherp, me 
verwonderen, ontdekken wat er achter de gevel speelt, 
ontmoeten, vragen stellen om uiteindelijk te rusten in 
het niet hoeven te weten. Gewoon er te zijn.

Hoe mensen hun religie beleven is een vraag die mij 
vergezelt in al mijn reizen. Als kind al fascineerde mij dat. 
Ik kan zo weer terug halen hoe prachtig ik het in de zesde 
klas van de lagere school vond dat Zuster Maria Magdale-
na les gaf over de wereldreligies. Mijn ziel sprong op bij de 
uitleg van de Islam, het Boeddhisme en Hindoeïsme. Hele 
volkeren die niet eens het Wees Gegroet Maria kenden, 
maar die wel 1000 namen voor God hadden of mensen 
die zich in een heilige rivier wasten in plaats van naar 
Lourdes te gaan. Er ging een wereld voor me open. Ik wist 
toen al: dat ga ik met mijn eigen ogen zien.
Inmiddels meer dan 40 jaar verder ben ik dankbaar dat dit 
werkelijkheid is geworden. Al deze religies raken mij in 
hun eigen wijze van devotie en overgave. Het vragen 
stellen hierover is minder geworden, het gevoelig zijn voor 
het ervaren van liefde en stilte voor de Ene, Brahman of 
God is alleen maar sterker geworden. Er is meer overgave.

Een woestijnvogeltje streek neer
Door de ontmoeting met mijn vriend Salim ben ik de 
laatste jaren regelmatig te gast bij de Touaregs, een 
nomadenvolk dat leeft in een tentenkamp in de buurt van 

I
Ik ben liefde
Ik ben in mijn hart
Ik zie licht
Het licht straalt in en door mij

Ik ben in mijn hart
Ik voel warmte
Het licht straalt in en door mij
Ik voel mij verbonden met het licht

Ik voel warmte
Ik voel mij geborgen en gedragen
Ik voel mij verbonden met het licht
Ik ben nooit alleen

Ik voel mij geborgen en gedragen
Ik voel geen angst en voel mijn kracht
Ik ben nooit alleen
Ben altijd één met alles

Ik voel geen angst en voel mijn kracht
Ik zie licht
Ben altijd één met alles
Ik ben liefde

Anna Sedelaar

Liefde
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met liefde en aandacht omringt. En waarom deed ik dat 
nu pas, nu ik mijn bus aan een ánder zou overdragen? 
Waarom had ik dat niet aan mijzelf gegund?

‘Niet aanstellen’
‘Emma, stel je niet aan,’ zo sprak ik mijzelf opnieuw toe. 
‘Het is toch maar materie? Bob is een voertuig, een 
middel om je te verplaatsen en geen doel op zichzelf: 
dat zou maar afgoderij zijn.’
Een verre kennis hoorde over mijn verkoopplannen en 
wilde de bus alvast een weekje ‘huren’ om hem uit te 
proberen. ‘Néééé!’ riep alles in mij. Maar wat wou ik 
dan? De man was bereid goed te betalen mits de bus 
technisch in orde was - en dat was hij. ‘Ik zal er over 
nadenken,’ zei ik tamelijk onzakelijk. Dat was vorige 
week. Geld? Daar gaat het me niet om, wist ik ineens. 
Gisteren belde Jacques. Een vriend die met mij mee 
was, toen ik de bus destijds ging kopen. ‘Heb je zin om 
komend weekend samen, met jouw bus, gezellig naar 
Parijs te gaan?’ vraagt hij. ‘Ik moet wat spulletjes ophalen, 
dus dat is gelijk praktisch. Dan maken we er een leuk 
weekend van en betaal ik alle kosten.’ Ik vind het een 
geweldig idee - en nog nuttig ook! ‘Dat wordt dan wel 
onze laatste rit per bus,’ geef ik aan, ‘net als die eerste 
keer samen.’ ‘Maar waarom verkóóp je hem?’ ‘Omdat ik 
geen puf meer heb om er nog mee te counselen, en dáár 

had ik hem destijds voor gekocht.’ Ik hoor een diepe 
zucht aan de andere kant van de lijn. ‘Emma,’ zegt hij, 
‘heb je er ooit aan gedacht dat je ook gewoon van je bus 
kan genieten? Zomaar, zonder nut, rijdend van A naar B? 
Jij gebruikt je bus alleen maar als symbool van verlangen...’
Ik val helemaal stil. Hij spreekt uit wat ik onbewust heb 
aangevoeld, maar niet onder woorden wist te brengen: 
dat ik mijzélf gevangen heb gezet, en mijn ziel op slot. 
Maar dat ik mijn verlangens ook gewoon kan uitleven 
- liefst groots en meeslepend! Ben ik daar nu eindelijk 
aan toe? •

ben ik vrij!’ Hoewel? Bob was inmiddels vijf jaar ouder. 
En ik ook. We kreunden en kraakten heel wat af zo 
samen. Ik bij het instappen, hij bij het optrekken. 
Trouwens, had ik eigenlijk nog wel zin in festivals en 
markten? Tegenwoordig schrijf ik weer met dezelfde 
passie als weleer, terwijl mijn counselpraktijken zich he-
den ten dage beperken tot het faciliteren van één 
Attitudinal Healinggroep...
Het bracht mij aan het twijfelen. Waarom voelde mijn 
plan aan als ‘moeten’? En was ik werkelijk verplicht mij 
weer nuttig te maken? De wereld te redden? Zou ik niet 
een keertje gewoon mogen? Mogen genieten van ‘niks’, 
zonder de druk in mijn hoofd te voelen van ‘éérst je 
plicht vervullen’

Gewoontepatroon
Ik besef terdege dat ik destijds, als alleenstaande moeder 
van twee kids zonder vorm van alimentatie, een gewoon-
tepatroon heb ontwikkeld van overleven in plaats van 
leven, door keihard en meer dan fulltime te werken. 
Dat plichtsbesef heeft zijn noodzaak en nut bewezen, 
maar nu? Niets of niemand dwingt mij nog. Ik dwing 
mijzélf - kennelijk vanuit een hinderlijk gevoel van 
‘schuld’- zodra ik mij niet dienstbaar maak. Alsof ik er 
niet mag zijn, geen bestaansrecht heb, als ik mij niet tot 
op het bot uitsloof en daar dan ook nog voor betaald 
krijg. Want vrijwilligerswerk ‘telt’ niet, volgens de 
normen van mijn innerlijke dwangcomplex. Veel heb 
ik overigens niet nodig. Maar in staat zijn te leven in 
spirituele overvloed en daar dan ook nog van genieten? 
Dat is kennelijk een kunst.  
Ik nam een besluit en zei tegen mezelf: ‘Emma, je hoeft 
niet meer de hort op om te counselen met die bus’. 
En dus besloot ik hem te verkopen. Met als gevolg, 
dat ik mijn busje ineens begon te bekijken met de ogen 
van een buitenstaander. En ik zag, dat het niet goed was: 
sterk vervuild, allerlei rommel binnenin, van kastjes vol 
kampeertroep tot en met potten pindakaas met verlopen 
datum, een slot kapot, scheurtjes in de zitting van de 
bestuurdersstoel, een lampje in het dashboard dat altijd 
pesterig knipperde, roestplekken... Dus besloot ik de 
bus éérst op te knappen, samen met mijn zoon. Er werd 
ontroest, geverfd, gesopt en geboend, alvast een nieuwe 
APK aangevraagd, kortom: ik investeerde vele dagen (en 
een godsvermogen!) in mijn maatje-op-wielen om het 
de nieuwe eigenaar straks zoveel mogelijk naar de zin te 
maken. 
En mijn hart brak. Want al die aandacht en zorg voor 
mijn veel te lang verwaarloosde, ouwe trouwe camperbus 
deed de liefde voor dat grote dieselgevaarte kennelijk 
opnieuw ontbranden - zoals dat gaat met alles wat je 

Vijf jaar geleden kocht ik een bus. Zo’n hoge, 

oude Volkswagenbus uit 1988, door de vorige 

eigenaar eigenhandig omgebouwd tot een 

simpele maar knusse camper met keukentje, 

koelkast en maar liefst zes bassende geluids-

boxen, waarvan één achter het schuifdeurtje 

met het chemische toilet. Mijn droomhuis op 

wielen... Ik noemde hem Bob.

Emma Veenstra

e aankoop was volgens mijn zuchtende 
familie weer zo’n typische eruptie van mijn 
hang naar ‘groots en meeslepend leven’, een 
virus dat zich al op jonge leeftijd in mij heeft 

genesteld en bij vlagen nog steeds de kop opsteekt als 
een vorm van verlangen. 
Twaalf maanden vóór mijn aankoop was ik, na 25 jaar 
hard werken, door een jaloerse baas ontslagen. In de 
rouwperiode die volgde kreeg ik ineens de onverklaar-
bare behoefte, ándere mensen van hun problemen af te 
helpen. En dus deed ik een opleiding counseling en 
coaching. Geleidelijk aan werd mij duidelijk, dat ik 
eigenlijk vooral zélf meer inzicht in mijn leven nodig 
had en mijn frustraties feitelijk op anderen projecteerde, 
maar ja, ik moest - op mijn 56ste – toch ook weer aan 
de bak! Dus had ik het plan opgevat, met mijn bus door 
Nederland heen te crossen om op festivals en grote 
markten welwillende passanten opnieuw gelukkig te 

maken, dankzij mijn pas verworven, met diploma be-
kroonde wijsheden. Want mijn oude vak - de journalistiek 
-  zag ik na het ontslag ineens niet meer zitten. Trouwens, 
ook in de ogen van hoofdredacteuren zijn ‘dynamische 
reporters’ nooit mollige vrouwtjes van 55-plus. 

Het keerpunt
Het keerpunt, dus. Ik had inmiddels meer dan 100 
wervende kreten verzonnen: Busje komt zooo!; Wat komt er 
uit de Bus?; De Bus-kruid-Bus etc., waarvan ik de leukste 
op de zijkanten wilde plakken.  
Maar toen kwam mijn rechtszaak voor. Want ik liet mij 
natuurlijk niet ‘zomaar’ ontslaan! Er ging veel tijd in de 
kwestie zitten. Aanvankelijk stortte ik mij vol energie 
in de strijd, maar naarmate de jaren vorderden raakte ik 
steeds gefrustreerder en moedelozer. Weliswaar stelde de 
rechtbank mij telkens in het gelijk, maar dan verzon mijn 
ex-baas prompt een nieuw excuus om te kunnen blijven 
procederen. Een krachtmeting in uithoudingsvermogen. 
‘Zie het als een spel,’ adviseerde een vriendin, maar dat 
lukte me niet: de angst om straks ‘tekort’ te komen was 
groter. Zelfs het visualiseren van mijn ex-baas als een 
klein, buikig mannetje in een te grote, vuilwitte 
onderbroek bood geen soelaas. Ik wou het bijltje erbij 
neergooien. ‘Zie het dan als je werk,’ suggereerde een 
andere vriendin, ‘want in feite gaat het om je inkomen!’ 

Dat hielp. Ik besloot door te zetten, ook al ‘werkte’ ik me 
zo ongeveer kapot (net als vroeger vóór mijn ontslag), 
om alle onwaarheden die mijn ex-baas uit eigenbelang 
verzon te kunnen weerleggen. Na zes jaar werd mijn 
inzet beloond met een afkoopsom die het dubbele was 
van die, waar ik aanvankelijk zelf om gevraagd had. 
Het voelde als gerechtigheid. Eindelijk kon ik loslaten, 
me weer veilig voelen, óók na mijn pensioen. Natuur-
lijk, geld is een middel en geen doel, maar je kan pas 
menswaardig leven als in een aantal basisvoorwaarden is 
voorzien. Dat was nu geregeld. Af en toe begon ik mijn 
ex-baas zelfs te zegenen, want dat mooie resultaat was 
per slot vooral te danken aan zijn dwarsliggerij. Gods 
wegen zijn ondoorgrondelijk. Heb uw vijand lief!  

Kreunen en kraken
Tijd voor de volgende fase. Dus ik dacht: ‘nu kan ik 
eindelijk die plannen met mijn bus uitvoeren – eindelijk 

Busje komt zóóó
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De wereld te redden?

Al die aandacht deed de liefde weer 
ontbranden - zoals dat gaat bij alles 
wat je met liefde omringt
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De ander als speciaal zien is een verdediging

tegen de rechtstreekse ervaring van liefde.

De oplossing ligt erin deze verdediging

totaal te accepteren.

Koos Janson
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oms is het nodig met de neus op de feiten te 
worden gedrukt. 
Mijn man Jaap is door spierziekte, een 
herseninfarct en gering gezichtsvermogen 

steeds meer afhankelijk van mijn zorg geworden. 
Al met al een pracht object voor mijn ego om mij erop 
te wijzen dat IK nu in alles voor hem moet zorgen. 
Wanneer ik iets wil ondernemen voor mezelf, laat dat 
beukende stemmetje me steeds weten: ‘Doe niet zo 
egoïstisch’. Ik moet mijn verantwoordelijkheid kennen! 
Gevangen in dit denken zoek ik een vluchtroute. 
Een Cursus in Wonderen geeft me vele handreikingen. 
En ik ga ermee aan de slag om me te bevrijden van deze 
knellende illusie. Ik wil angst omzetten in liefde, tekort in 
overvloed: alles grijp ik aan. Toch lijkt het me niet echt 
te lukken. Ben ik hardleers? Blijkbaar is het tijd voor de 
alwetende liefdevolle God om mij bij de kraag te pakken 
en eventjes op de plaats rust te zetten. 

Enige tijd terug werd ik, Nelie, die denkt onmisbaar te 
zijn waar het de zorg voor haar man betreft, binnen een 
paar minuten gedwongen alles in de steek te laten. 
Het is half vijf in de ochtend. Mijn hart gaat als een 
razende te keer. Dit voelt ernstig. De ambulance brengt 
me met spoed naar het ziekenhuis. Jaap achterlatend met 
een in haast opgeschreven telefoonnummer van onze 
zoon die in Frankrijk is. En gelukkig komt straks de 
douchehulp. Deze gedachten flitsen door me heen. 
Aan God overlaten. Vertrouwen hebben. Mijn zegen geven 
aan dat wat ik niet meer zelf kan regelen. 
In het ziekenhuis vertel ik de verpleegkundigen me 
grote zorgen te maken over het thuisfront. Ze bellen om 
hulp te organiseren maar het blijkt nog te vroeg. Ik moet 
nu aan mezelf denken wordt gezegd. Maar hoe doe ik 

dat? Iedereen is bezig met mij. Het is nu blijkbaar mijn 
beurt om verzorgd te worden. Ik geef me over en denk... 
Doe dan maar. Eerst mijn lichaam op de rails krijgen. Bellen 
ze mijn dochter in Veendam? Ik weet het niet, heb er geen 
controle over. 
God heeft me iets te vertellen, komt er in me op. Sluit 
ik mijn oren voor Hem? Waar is mijn vertrouwen NU? 
Ook wat hier gebeurt moet liefde zijn. Maar snappen 
doe ik het niet. Hoewel... ik krijg een vermoeden. Ik 
beloof zijn schepping die ik ben, meer te waarderen 
en in ere te houden. En eraan te denken dat Hij mij 
gelukkig wil zien, dus dat ik niemand tekort kán doen 
- en alles mag accepteren wat er op mijn pad komt - en 
zegenen omdat ik me gezegend weet. Is deze opname 
nodig om me daarvan bewust te laten worden, of is het 
iets anders? Maar wat dan?! Ik voel paniek. Wat doe ik 
verkeerd, hoe moet ik anders leven? Geef me ook niet 
zulke moeilijke levensopgaven. Laat me met rust! En dan, 
als een lichtende ingeving, zie ik voor me wat ik weken 
geleden opschreef tijdens de workshop Schrijven vanuit 
je hart: ‘Werk in uitvoering’.
Toen dacht ik dat ik aan de slag moest, maar nu zie ik 
iets anders. Niet ik, maar God. Dat ik dat steeds vergeet! 
Zijn liefde zet mij op de plaats rust en laat mij zien dat ik 
niet onmisbaar ben - en nergens in gevangen zit, vrij ben. 
Ook vrij om voor iemand te zorgen, als ik dat wil. 
En zonder mezelf uit het oog te verliezen. Innerlijke 
vrede is me gegund. 
Ik dank voor deze belangrijke les. En hoop me te 
herinneren dat Gods wegen misschien ondoorgrondelijk 
zijn, maar altijd liefdevol.

Nelie van Hoek-Stevens

Werk in uitvoering
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p de dag 
dat een 
goede 
vrien-

din precies twee jaar 
dood was, snapte ik 
er niets meer van. Er 
gingen allerlei citaten 
door mijn hoofd. ‘Als 
je geen perfectie hebt 
gezien heb je niet 
goed gekeken. Als je 
denkt dat je op het 
verkeerde moment op 
de verkeerde plek 
kunt zijn ben je in 
verwarring... Verhalen 
die je vertelt over je 

leven zijn een leugen.’
Is het perfectie dat deze getalenteerde violiste en schrijf-
ster, na jaren van gezwoeg en psychische problemen 
zelfmoord pleegde? Had ze echt niet beter op een andere 
plek kunnen zijn in haar leven?
Ik denk wél dat het beter was geweest als iedereen z’n 
handen thuis had gehouden. Ik denk dat kleine meisjes 
beter niet uitgeleend kunnen worden aan mannen in 
ruil voor geld. Heel eerlijk gezegd denk ik dat haar leven 
beter anders had kunnen gaan. Dan had ze misschien nog 
geleefd, die lieve gekke Irmgard.

Boukje

Je hebt natuurlijk volkomen gelijk als je zegt dat het 
fijn zou zijn als we elkaar niet zo tegemoet treden. 
Het gegeven is nou eenmaal dat deze dualistische wereld 
niet zo in elkaar zit. Er is geen ‘ergens’ waar de ideale 
mensen wonen die alleen leuke en lieve dingen doen, 
zoals wij die wellicht definiëren. 
Of ik niet zelf erg in verwarring ben als ik dit soort 
dingen perfectie noem, vraag je? Ik zou eerder 
zeggen dat dit soort dingen uit verwarring voortkomt. 
En tegelijkertijd mag duidelijk zijn dat dit lichaam, deze 
gedachte, niet is wat wij zijn. Liefde, eenheid is daar niet 
verward over. Daar gaat de Cursus over. Non-dualiteit. 
Eenheid is het enige dat er is. 
Als we focussen op de ogenschijnlijke misdaad, lijden 
we. Als de waarheid zou zijn, dat dit nooit zou mogen 
gebeuren in de dualiteit, dan zou het niet gebeuren. Het 
gegeven is dat het gebeurt, niet altijd, en soms wel. Juist 
het gegeven dat lijden - in essentie - niet waar is, hoe het 

er ook uitziet, is bevrijdend. Iemand die daar niet voor 
open kan of wil staan lijdt. 
De vraag is telkens weer: Is het waar dat ik - in essentie 
- gekwetst kan worden, hoe beroerd het er ook uitziet? 
Kun je daar een eerlijk, open en diepgaand antwoord op 
geven?
Lijden wordt aangedreven door schuldgedachten. 
Beschuldig iemand van iets, houd het vol, zoek 
medestanders en er is lijden. Blijf daarin volharden en het 
leven wordt ondraaglijk. Het maakt ons niet schuldig als 
we op die manier in het leven staan. Het is eenvoudig 
een vergissing in waarneming. Kijken met de ogen van 
het ego of met die van de Bron geeft eenvoudigweg een 
totaal andere ervaring. 
Mijn idee: Geloof me niet..., probeer het uit! Gelijk is 
gegrondvest in beschuldigen en daarin volharden. Geluk 
is niets anders dan je ontdoen van schuldtoerekening. 
De Cursus zegt het in de inleiding als volgt: 

Niets werkelijks kan bedreigd worden. 
Niets onwerkelijks bestaat. 

Hierin ligt de vrede van God.
 Je zou kunnen kijken of dat in jou resoneert. En zo ja, je 
daar telkens weer op afstemmen.

Els

Zonder met ‘maar’ te beginnen heb ik toch nog een 
paar vragen. Waarom zoveel moeite doen en zo’n 
ingewikkelde redenering maken om het lijden te 
ontkennen? Hoe erg is het te constateren dat we leven 
in een wereld waar het her en der een zooi is?

Boukje 

Het is prima om daar helder over te zijn: het is een 
zooitje in de dualistische wereld. Feit is dat ik dat (nu) 
niet kan veranderen. De vraag is: hoe ik kan omgaan met 
wat zich voordoet? 
Als ik gelijk wil offer ik mijn geluk daaraan op.
Als ik blijf volharden (wat natuurlijk mag!) in: het is niet 
eerlijk, het moet anders zijn, mij is onrecht aangedaan... 
dan lijd ik. Niet als straf van God of de wereld, maar 
eenvoudigweg omdat dit het gevolg is van strijden tegen 
wat er is! Wen er aan dat we soms, binnen de niet 
bestaande dualiteit, lijden; haal dan adem en ga verder. 
Of niet natuurlijk!

Els

Is zelfmoord perfectie?

O
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maal weggezakt. Al het oude kwam toch weer naar voren. 
En er was dat constante hevelen tussen angst en liefde. 
Mijn ego vocht om de leiding en oh wat kon ik me daar 
ongelukkig bij voelen. Ik ben toen hevig op zoek gegaan 
naar een partner. Dat werkte niet. En hoewel ik afkeer 
had van medicijnen, wilde ik aan de antidepressiva. Maar 
een vriendin zei: “Lieve schat, het enige wat jij wilt is naar 
Huis”. Twintig jaar geleden begon ik met Een Cursus in-
Wonderen en vond die te moeilijk. Maar nu lezend kwam 
alles binnen. En met het vallen van die kwartjes, was toen 
alles rond. Eindelijk begreep ik ook wat de identificatie 
met het ego inhoudt. Zo gauw ik zeg: dit ben ik - ben ik 
mijn ego. Simpel eigenlijk. De correctie op het ego gaat 
steeds gemakkelijker. En ik heb nu echt voor het ECIW-
gedachtegoed gekozen. 
Als ik terugkijk op alles, naar het proces van het openen 
van mijn hart, is er dankbaarheid. Alles paste zo mooi in 
elkaar. Als je eenmaal de beslissing neemt dat je naar God 
wilt, is er echt leiding. Ik ben ervan overtuigd dat dat voor 
iedereen zo is. 

De kinderen zijn heel open en blij met hoe ik nu ben. Wat 
ik heb moeten leren, geleerd heb, maakt voor hen de weg 
vrij. Wel spelen er ook bij hen dingen die dieper zitten, 
maar het wordt lichter. Met elkaar ook hebben we tijdens 
het scheidingsproces familieopstellingen gedaan. Dat 
zorgde voor diep inzicht en loslaten. Er gebeurt dan iets 
op een ander niveau.’

We leven acht procent
‘De ontwikkeling van de persoonlijkheid is te zien in 
iemands horoscoop. De bedrading in je lijf blokkeert als de 
liefde niet stroomt. Als je die toelaat wordt het lichaam an-
ders beleefd, alsof het schoongewassen wordt - en daarmee 
kom je in een andere frequentie. Wij zijn zó nietig. Door 
onze denkfunctie leven we maar 6 à 8 procent van wat er 
is. Als je daar doorheen breekt wordt die 8 procent stil en 
kom je uit bij God. Ik voel me zo’n gezegend mens dat ik 
dat heb mogen ervaren en meemaken. Dat wil ik doorge-
ven aan mensen die zelf vastzitten. Alles wat je hoort, bui-
ten of binnen je, is een fluistering van God. Als je het maar 
zo kunt zien. En alles wat niet vloeit is angst. Er is niet een 
beetje geluk of liefde. Het kost veel kracht om dat te dur-
ven zien. Ik voel me lekker maar... Als ik dat denk ben ik 

met zwembad een functionele groentetuin maakte. Dat 
bracht me terug bij de aarde. En vanaf dat moment werd 
ik begeleid. In eerste instantie was mijn oma twee jaar bij 
me. Met mijn niet in woorden te vatten ervaringen, voelde 
ik me een vreemdeling en deed er alles aan om niet meer 
in mijn oude leven terug te gaan. Golfen, dinertjes, dat was 
afgelopen, maar ik liep blij met mijn schepje in die tuin. 
Niet eenvoudig trouwens, met opgroeiende kinderen en 
een huwelijk. In mijn eenzaamheid ben ik toen vanbinnen 
gaan luisteren. En ik gaf me op voor een stilteweek in het 
Schotse Findhorn. Er ging een wereld voor me open. En 
iedereen daar begreep me. Ik heb ritueel alles losgelaten 
en mijn materie verbrand of weggegeven. Als bevestiging 
kwam er de volgende zin: In the dwelling of life there 
will be an answer. An answer for you to see - and a way 
for Me to be. Dat het van innerlijke leiding kwam wist ik 
doordat ik het woord dwelling niet kende. Daarna kwam 
er voortdurend Engelse input. Teksten als: Stap uit het ego, 
doe een stapje terug en smelt samen met mij - en bevrijd 
jezelf. Laat de liefde stromen vanuit je hart en geef vrijelijk 
zonder verwachting. Je liefde is voor iedereen, grenzeloos, 
laat het stromen in overvloed. En op een gegeven moment 
maakte mijn gids zich kenbaar als Elia - en ik wist toen 
niet dat het een profeet was. Ik bleef een jaar in Findhorn.’

Focussen op God
‘Mijn man kon me niet volgen en zei dat ik niet van hem 
hield. Maar als ik niet beantwoordde aan wat me innerlijk 
gevraagd werd, werd ik ziek, overspannen of ellendig. Daar 
heb ik me vaak ongelukkig bij gevoeld. En het ging niet 
over kleine zaken! Daarnaast was ik ook nog de moeder 
die haar kinderen achterliet. Mijn arme man werd door 
alle vriendinnen te eten gevraagd. De grote oefening was 
aanwezig zijn in het moment. En als ik innerlijk vroeg: 
wat moet ik nu doen? kreeg ik echt geen antwoord. 
Voordat ik een half jaar alleen door India trok, ben ik eerst 
gaan uitrusten in de Ananda-community van Yogananda in 
Californië. Ik woonde en werkte er en het ging er gedisci-
plineerd aan toe. Om 4.15 uur opstaan voor meditatie, met 
yoga als voorbereiding daarop. Daarna in stilte ontbijten. 
En vanaf 8.30 uur aan het werk. Tevens deed ik er een 
yogaopleiding en gaf les aan gasten. Toen ik er kwam kon 
ik nog niet twee minuten stilzitten, toen ik 1,5 jaar later 
wegging mediteerde ik met gemak acht uur aan een stuk. 
Ik leerde me focussen op God en daar is discipline voor 
nodig. Je ego wil dat niet en daar moet je doorheen. Ik 
had heimwee naar de eerdere ervaringen, ik had een glimp 
gezien en wilde daarnaar terug. En dit was als een soort 
thuiskomen in mezelf. Het duurde zeven jaar voordat ik 
in balans was en de periode daar was er een belangrijk 
onderdeel van.
Het belangrijkste wat ik leerde is overgave - en dat ik niet 
ben wie ik ben. Vanaf het moment dat ik door dat gaatje 
ben gekropen heb ik me altijd gesteund gevoeld, maar 
tijdens het laatste stukje van die zeven jaar, en inmiddels 
weer wonend in Nederland, ben ik nog één keer hele-

Wie zijn onze lezers? De redactie van ...van hart 

tot hart... wil ze graag beter leren kennen en... 

aan u voorstellen.    

In het volgende interview is Margo Ham (1954) 

uit Gorssel aan het woord. Zij heeft een geliefde 

en is moeder van twee zonen en een dochter.

Margo werkt als coach vanuit de astrologie.

erknipt was mijn vader toen hij terug-
kwam uit het Jappenkamp. Agressief en zeer 
overheersend. Hij dronk en mishandelde 
mijn moeder - maar werd in het dorp als 

arts geëerd. Een vreselijke jeugd had ik. Het beangstigde 
mijn ouders dat ik met mijn innerlijke helderheid zag 
wat er speelde. Dat maakte dat ik me ging inhouden en 
aanpassen. De enige verkrijgbare liefde was die van mijn 
streng gereformeerde oma. Met haar bad ik lieve gebedjes. 
Echter, door ruzie tussen mijn vader en haar mocht ik er 
vanaf mijn 12e niet meer naartoe. 
In extreme situaties kun je niet meer normaal functio-
neren. Maar pas veel later kreeg ik echt last van angsten 
en woede-uitbarstingen. En wat ik niet aankon plakte 
ik op de buitenwereld. Gegijzeld in Nepal, kwam ik een 
stukje van mijn vaders kampverleden tegen. De gebeurte-
nis duurde maar vier uur, maar gedurende die tijd wist ik 
zeker dat ik zou sterven.’

Bidden
‘Goddank trouwde ik een lieve, zachte man en we kregen 
kinderen. Maar ik bleef ziekelijk angstig, had psychoses, 
raakte overspannen - en daar tussendoor studeerde ik 
astrologie, regressietherapie en meer. Ik zocht en zocht 
maar vond niet. In Amsterdam trof ik een helderziende die 
met John Lennon & Yoko Ono de wereld over reisde. Hij 
gaf me een middel waardoor ik ervaringen kreeg... niet 
van deze wereld. Acht uur lang lachen en huilen. Daar-
aan raakte ik verslaafd, evenals aan sigaretten en drank. Ik 
leefde zó intens; wilde alles ervaren, beleven. En op een 
bepaald moment was ik relatief gelukkig. Er was geld, een 

groot huis en we reisden veel, waaronder naar Nepal. Wat 
voelde ik me daar thuis! In mijn wens iets te doen voor 
Nepalese jongeren, riep ik een stichting in het leven die 
vanwege donaties aardig liep. Tijdens mijn heen-en-weer 
reizen besloot ik een keer met mijn gids Kedar naar zijn 
geboortedorp te gaan. Terwijl we er waren werd ik door 
een bende jeugdige en zeer agressieve Maoïsten mee-
genomen naar het dorpsplein. De huilende, smekende 
gids werd de mond gesnoerd en ik werd op de knieën 
gedwongen en met rietjes in mijn handen geslagen. Dit 

is het einde dacht ik, straks word ik verkracht en gedood.
En vervolgens deed ik iets wat ik sinds mijn 12e niet meer 
had gedaan: bidden. Voor die tijd was ik wel bezig met spi-
ritualiteit, maar niet met God. Nu vernauwde mijn wereld 
en zocht ik een lichtpuntje. Op dat moment voelde ik dat 
mijn oma er was. En ik reikte naar licht, naar God.
Op onverklaarbare wijze werden we vrijgelaten. Wel 
moest Kedar ondertekenen dat hij terug zou komen om 
als oudere ook zo’n jeugdige groep te gaan leiden. Tijdens 
de drie dagen lopen naar het vliegveld durfde niemand 
ons onderdak te verlenen. Met één klik was mijn blik 
veranderd. Alles was nu donker en zwaar. Had ik daarvoor 
juist iedereen zo aardig gevonden, nu zag ik nog slechts 
potentiële agressievelingen. Hoofden op palen. Alsof je in 
de killingfields liep. Je kon zo weer worden opgepakt door 
rebellen - en de politie is uit armoede corrupt. Kedar is 
na mijn vertrek zeven jaar lang uitgeweken naar Korea, 
vrezend voor zijn familie in het dorp. Ik heb echt mee-
gemaakt wat angst is, horror. Aangekomen in Kathmandu 
geloofde men me niet op het consulaat. In 2002 was ik 
de eerste toerist die zoiets overkwam. Ik herleefde mijn 
kindertijd. Ook toen kon ik met niemand communice-
ren en zat ik in mijn eigen gevangenis. Weer op dat punt 
aangekomen, gaf mijn ego het op en werd ik plots heel 
ziek. Kedar verplaatste me van het ene naar het andere 
bed, want ik dreef. Zwevend van koorts nam ik plaats in 
het wekelijkse vliegtuig. In Nederland geland was ik al 
bewusteloos en in het ziekenhuis kreeg ik een bijna dood-
ervaring. Zó heb ik die angst onder ogen gezien. Mijn 
man en kinderen waren er om afscheid van me te nemen. 
Ik communiceerde met ze terwijl zij mij niet konden 
bereiken. Het was een periode van veel openbaringen. 
Er werd mij uitgelegd hoe alles zat, in een werkelijkheid 
waarbij woorden nauwelijks betekenis hebben. En wat 
mij duidelijk werd, is God. En ook dat is maar een woord. 
Toen ik uit het ziekenhuis kwam, wachtte me een lange 
herstelperiode. En één ding wist ik zeker: mijn toekomst 
zou verschillen van het verleden.’

Findhorn
‘Het is heel simpel: of je leeft in angst of in liefde. Het 
eerste wat ik ondernam was dat ik van onze prachtige tuin 

Alles is een fluistering van God

‘V
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Hoog in de hemel is het tweede 
boek van Lorna Byrne. Byrne 
is een hartelijke en bescheiden 
vrouw uit Ierland, die vier kin-
deren heeft en waarvan de man 
vroeg is overleden. Daarnaast heeft 
ze het financieel bepaald krap 
gehad, praktisch tot op de dag van 
vandaag. Dat wil maar even gezegd 
zijn.
Byrne’s eerste boek, Engelen in 
mijn haar, bespraken we eerder in 
dit blad (VHTH jrg. 10/2). Waar 
in dat boek het leven van Byrne 
centraal staat, worden in dit boek 
eerder een aantal thema’s behan-
deld. Het boek is toegankelijk 
geschreven een geeft een beeld van 
hoe Byrne, dag en nacht, met de 
engelen communiceert. Ze stelt 
vragen, krijgt antwoorden - en 

soms niet - er worden haar dingen 
getoond en inzichten aangereikt. 
Aangezien Byrne door dyslexie 
moeilijk schrijft en leest, dicteert 
ze de tekst aan een computer met 
een spraakherkenningprogramma. 
Dat zal zeker hebben bijgedragen 
aan de prettige leesbaarheid.
Thema’s zijn: familie-engelen; 
engelen van specifieke landen; 
Jimazen, poortwachterengel van 
de planeet aarde; reïncarnatie; hoe 
overledenen aan de aarde gebon-
den blijven om anderen te bevrij-
den van een belasting.
Dat laatste was overigens erg 
boeiend. Byrne krijgt inzichten 
aangereikt over hoe verstrikkingen 
tussen families werken en wat er 
door nazaten, van bijvoorbeeld een 
moordenaar, onbewust gedragen 
wordt. Op het moment dat de ver-
strikking op een vredevolle manier 
aan het licht is gebracht, blijkt het 
met alle nazaten van de betrokken 
personen beter te gaan. Zelfs als ze 
geen enkele weet hadden van wat 
zich in eerdere generaties heeft 
afgespeeld.
Een citaat: ‘Ik weet dat die zielen 
waren teruggekomen om spijt te 
betuigen en “dankjewel” te zeg-
gen. Het speet hun dat ze een rol 
hadden gespeeld bij de moord op 
deze twee goede mensen en hun 
onschuldige kind. ... Zelfs als ze 
[de nazaten] niets weten van wat 
er is gebeurd, dragen ze die diepe 
pijn, die vlek op hun ziel. Daarom 

moeten we er allemaal aan denken 
vaak voor de ziel van onze voor-
ouders te bidden en moeten we 
openlijk praten over de dingen die 
in het verleden in onze familie zijn 
gebeurd.’
Als ik opstellingen begeleid, staat 
regelmatig een lijn van voorouders 
voor me die een zucht van op-
luchting slaken als er aan het einde 
van de lijn iets opgelost wordt. 
Daardoor zie ik de mensen in de 
hele lijn ontspannen, wordt er een 
liefdevolle verbinding gevoeld en 
steun vanuit de familielijn geboden 
aan degene voor wie de opstelling 
gedaan wordt.
Wat beslist markant is, is dat Byrne 
nooit geloofd heeft, maar dat de 
engelen altijd gezegd hebben dat 
haar boeken wereldwijde bestsel-
lers zouden worden en dat de 
Engelse uitgever Mark zou heten. 
Dat is uitgekomen. Sterker nog, 
zelfs de uitgever in Nederland 
heet Marc.
Byrne maakt duidelijk dat het 
barst van de engelen om ons heen, 
die er allemaal op uit zijn om ons 
te helpen, leiden en beschermen. 
Dat is toch een heerlijk weten.

Els Thissen

Lorna Byrne. Hoog in de hemel. De 
Boekerij. Amsterdam, 2010. 312 
blz., �€ 19.50. 

Je krijgt hulp

Het is nog niet zo lang geleden 
dat ik in aanraking kwam met de 
Cursus. Het gedachtegoed sprak 
me zeer aan. ‘Genezen is angst laten 
varen’. Ik wilde niets liever dan 
genezen, maar de angst wilde niet 
zomaar wijken. Toen las ik Illusies 
van Ingeborg Bosch. In dit boek en 
haar eerdere boek De herontdekking 
van het ware zelf zet ze haar methode 
– een combinatie van beproefde 
therapeutische instrumenten uit 
het westen en oosterse inzichten 
uit vooral het (zen)boeddhisme en 
Advaita Vedanta – uiteen. 

Het heet PRI, oftewel past reality 
integration.
Het uitgangpunt van PRI is dat 
het bewustzijn ons gevangen houdt 
in illusies. Je bent ervan overtuigd 
dat je boos bent of depressief om 
dingen die nú gebeuren. Maar dat is 
niet waar, je gevoelens worden niet 
in het heden veroorzaakt. Het zijn 
afweerreacties tegen situaties die al-
lang voorbij zijn. 
Bij elk mens zijn vijf afweren actief. 
Alleen hebben we allemaal onze 
‘voorkeuren’. Sommige mensen 
hebben vooral last van ontken-
ning van behoeften en valse macht, 
anderen lijden weer meer onder 
angst, valse hoop en primaire afweer. 
Iedereen heeft dus zijn eigen af-
weerprofiel en gezamenlijk vormen 
de afweren een muurtje dat keurig 
de oude pijn afdekt.
Bosch: ‘door afweren te ontmante-
len en gedrag te veranderen, kan het 
heden als verrassend vrij en onbelast 
worden ervaren. Je begint steeds 
meer het kindbewustzijn, waarin 
de oude pijn ligt opgeslagen, achter 
je te laten en te leven vanuit het 
volwassen bewustzijn: leven in het 
hier en nu’. Dat is ook de spirituele 
dimensie van PRI: ‘veel spirituele 
leraren hebben het - terecht in mijn 
ogen - over leven in het hier en nu. 
Maar ze geven niet aan hoe je dat 
voor elkaar krijgt. Spiritualiteit is 
voor mij overgave vanuit volledig 
vertrouwen in datgene wat het leven 
op je pad laat komen. PRI maakt de 
weg vrij om vanuit die overgave te 
leven’.
Het gaat erom dat de afweer ons 
beschermt tegen het voelen van de 
pijn van de oude behoefte van het 
kind dat we waren. De oude pijn 
wordt geraakt als er iets symbolisch 
gebeurt. Dat kunnen hele alledaagse 
dingen zijn, een bepaalde blik, een 
afspraak die wordt afgezegd.
Alle afweermechanismen spelen 
zich af op een onbewust niveau 
- we weten niet dat het gaat om 

oude behoeften - en we denken dat 
we bezig zijn met behoeften uit het 
hier en nu. 
Het gaat er in PRI om de afweer 
te herkennen, om te keren, de oude 
pijn te gaan voelen, te kijken wat 
het met je doet en om het dan los te 
laten. Daarbij komt de laatste afweer, 
de angst, vaak om de hoek. Angst is 
de raadgever die ons influistert of 
toeschreeuwt dat we het vege lijf 
moeten redden. Angst is volgens 
Bosch de diepste laag van afweer. 
Maar het is in deze theorie natuur-
lijk angst voor wat al is gebeurd. Als 
je het omkeert, en dus gaat doen 
waar je bang voor bent, gebeurt er 
meestal... helemaal niets! Vaak is er 
vooral angst voor het moment van 
de omkering. Eén van de voorbeel-
den van Bosch. Een man met grote 
angst om te spreken voor groepen 
bleek een moeder te hebben die 
leed aan woedeaanvallen. De enor-
me angst die hij had voor een groep 
bleek zijn oorsprong te hebben in 
de aanvallen van zijn moeder toen 
hij nog heel klein was. In therapie 
leerde hij te voelen wat er achter 
zijn angst schuilging en kon hij die 
loskoppelen van zijn spreekangst.
PRI vraagt veel van je. Maar als je 
de drempel eenmaal bent overge-
gaan, is er geen weg terug. Je kunt 
en wilt gewoon niet langer een 
leven leiden in de ban van illusies. 
Het is een methode die iedereen 
kan helpen die verlangt te leven in 
dat vertrouwen, maar merkt dat het 
toch maar steeds niet wil lukken. Ik 
ga zelf nog een poosje door met het 
opsporen van symbolen en onder-
liggende afweren. Het is een klus, 
maar de binnenboel ruimt er lekker 
van op.

Boukje Grashuis

Ingeborg Bosch. Illusies. L.J.Veen. 
Amsterdam, 2008. 9e druk. 
336 blz., € 19,90
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al met angst bezig. Durf je voor 100% te gaan voor geluk? 
Zo leef ik nu. We mogen hoge kwaliteit verwachten, want 
dat zijn we. Als iets niet lekker loopt, of iemand iets zegt 
waarover ik wil oordelen, geef ik het meteen uit handen 
aan de Liefde (Heilige Geest). Dat werkt zo bevrijdend! 
Ik bid ook de hele dag. 
Kijkend naar de ander ben ik er goed in geworden om 
door de blokkades heen de hele mens te zien. En in die 

blik gebeurt er iets. Je appelleert aan iets wat iedereen in 
zich heeft. 
Als astroloog ben ik lastig. Ik wil namelijk alleen werken 
met mensen die naar God willen - en daaraan ook nog 
eens geen concessies doen, want die zijn van het ego. In die 
zin ben ik vrij streng. Verder probeer ik voor de mensen 
die hier komen degene te zijn, die ik destijds nodig had.’

Annemarie van Unnik

VHTH, jrg. 4 nr. 4

De laatste weken

vertonen zich lichte verschijnselen

van de ziekten die ik ooit had.

Ik neem ze waar, begroet ze vriendelijk

en dan nemen ze weer afscheid.

Elisabeth Plath-Ippig
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Mandala kaarten van Els Thissen
Te bekijken en bestellen via www.elsthissen.nl of met de bestelbon in dit blad. 

2 identieke kaarten met enveloppe €�3,- 
12 verschillende kaarten met enveloppe € 15,- (excl. verzendkosten).
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ABONNEMENT!

Gun uzelf een abonnement! 

door het sturen van een kaart met uw naam, adres en abonnement 2011 en gelijktijdige overmaking van:

• Nederland: € 18 of meer op postgiro 8905507

• Overige landen: € 25 of meer op IBAN: NL 10ING0008905507 / BIC: INGBNL2A / Shared Costs / Bank: ING.

Tesselschadestraat 1, 8913 HA Leeuwarden

t.n.v. Stichting Centrum voor Attitudinal Healing te Moorveld onder vermelding van: Abonnement 2011. 

Als u een abonnement neemt worden de reeds verschenen nummers van de lopende jaargang nagezonden. 

Een abonnement start in januari en loopt tot wederopzegging.

Al lijkt het niets! Geef een abonnement cadeau.

Een abonnement cadeau geven kan door overmaking van het abonnementsgeld en het sturen van een kaartje 

met uw naam en adres en naam en adres van degene voor wie het abonnement bestemd is.

CD lijst
 De volgende CD’s zijn bij het 

Centrum te bestellen met 

de bestelbon in het hart of 

e-mail cms@elsthissen.nl. 

Prijzen exclusief portokosten.

James Twyman

The Order of the Beloved

Disciple €�20,50

May Peace Prevail On 

Earth €�19,05

Wild Roses/Beth & Cinde

Northren Lights €�19,00

Kathy Zavada

Return to love €�19,00

Trust there is love €�19,00

Kurt van Sickle

River of Life €�19,00

Kirtana

Parrish Light €�18,50

Sophia

Hidden waters/Sacred 

ground €�19,00

Return €�19,00

Karen Drucker

Hold on to Love €�19,00

Songs of the Spirit I €�19,00

David Whyte

Close to Home €�20,50

Daders en slachtoffers voorbij... bevat 
een serie bijdragen gebaseerd op het 
werk van Bert Hellinger. Het zijn 
verslagen van opstellingen en delen 
uit lezingen en boeken van Hellinger 
uit de jaren 1995 - 2009. Eén ding 
hebben ze gemeen, ze gaan allemaal 
over hetzelfde thema dat samengevat 
is in de titel van dit boek.

De teksten gaan vooral over de 
relaties tussen mensen onder invloed 
van de ideologie van nazi-Duitsland. 
Duitse ‘daders’ en Joodse ‘slachtoffers’ 
krijgen namen en gezichten en door 
de opstellingen worden de relaties 
zichtbaar. Dat wat ongeloofl ijk lijkt 
en zich telkens weer - bij monde 
en houding van de representanten 
- toont is dat de overleden daders en 
slachtoffers verlangen naar en uit zijn 
op verzoening. Als ‘schuld’ een pro-
minente plaats inneemt - met name 
bij de ‘daders’- dan blijkt verzoening 
meer tijd te nemen.
Een representant die staat voor een 
Joods ‘slachtoffer’: ‘Plotseling kreeg 
ik een intens medelijden met de 
zielsvertrikking van mijn moorde-
naar en was er in mij toestemming 
en bereidheid mijn leven te geven als 
het ertoe zou bijdrage zijn ziels-
verstrikking te ontvlechten en zijn 
ziel daarmee te helpen. De dood 

betekende niks meer voor me. ... Er 
ontstond een soort intense liefde.’
In het boek wordt een mooi beeld 
getoond van wat in essentie gewild 
wordt, vrede en verzoening. Daar-
om is het beslist lezenswaard voor 
mensen die geïnteresseerd zijn in 
familieopstellingen. 
Ook zie ik erin terug wat ik al 
eerder gezegd heb over teksten van 
Hellinger. Hij poneert dingen met 
grote stelligheid. Mijn suggestie 
daarover: bevraag jezelf telkens naar 
de houdbaarheid van de geponeerde 
stelling in plaats van klakkeloos aan 
te nemen wat er staat. Dat zal voor 
een extra verdieping en focus op 
de werking van familieopstellingen 
zorgen.

Els Thisse

Bert Hellinger. Daders en slachtoffers 
voorbij... Het Noorderlicht. 
Groningen, 2010. 164 blz., € 21,00 
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Aan ouders van (pleeg)kinderen in de leeftijd tot 12 jaar. Zijn er onder jullie 
ouders die belangstelling hebben voor een AH-bijeenkomst of een AH-groep 
over het leven met (pleeg)kinderen? Het kan gaan over opvoeden, jezelf in je 
rol als ouder en alles wat komt kijken bij het groot brengen van kinderen. 
En in het geval van pleegkinderen ook over de specifi eke vragen die dat met 
zich meebrengt, het contact met de familie van het kind enzovoort. 
Misschien kunnen we een AH-groep beginnen op één of meer plaatsen of af 
en toe een grotere AH-bijeenkomst organiseren. Mail of bel me je wensen, 
vragen en mogelijkheden! Ik verheug me erop andere ouders te ontmoeten 
die hier mee bezig zijn. Boukje Grashuis, Amersfoort, 
e-mail: grasbloem@tele2.nl, telefoon 033-4691008.

- advertentie -

‘Women are from heaven and men are too’
Een praktische toepassing van ‘Een Cursus in Wonderen’

Mannen & Vrouwen workshop op 10 - 12 februari 2012

De vrouwenworkshop biedt vrouwen de ervaring van hun essentie. Deze workshop is daarmee een 
gelegenheid je bewuster te worden over wat het betekent een geïnspireerde vrouw te zijn met een 
heilige passie en betekenis. Bewust van je ware aard en pro-actief in plaats van reactief.
De vrouwen workshop wordt gegeven door Jane Tipping en Godelieve Bos.

De mannenworkshop biedt mannen de ervaring voorbij hun masker van zo verdomd aardig zijn maar 
onzichtbaar en het pantser van stoer zijn maar alleen, werkelijk eerlijk, zeker en liefdevol te zijn. 
Alleen vanuit deze plek kun je authentiek dienstbaar zijn met een gevoel van richting en betekenis.
De mannen workshop wordt gegeven door Paul Goudsmit en Dirk Sijbesma.

De workshop is niet uitsluitend bedoeld voor paren (het is geen relatie workshop). De workshops 
vinden gescheiden van elkaar plaats met aan het slot een gezamenlijke ceremonie. Na dit weekend 
heb je een dieper bewustzijn van je eigenheid als vrouw of man en een grotere helderheid over de 
betekenis van al je relaties.

Informatie en Contact: Godelieve Bos 050-5420233 en Paul Goudsmit 06-23336411 
ontmoetingspuntciw@gmail.com
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Van niets wat je waarneemt 
ken jij de betekenis (T11.VIII.3:1).


